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 ملخص الدراسة

 متاحف مكة املكرمة وأساليب تطويرها" دراسة حتليلية" 

.    رسالة ماجستري يف التربية الفنية عوض بن عمر بن عوض قندوس                        

: دراسةأهداف ال

.  مدى حتقق نظم العرض املتحفي يف متاحف مكة املكرمةـ التعرف على ١

.  معرفة مدى توفر املقومات املطلوبة وامللحقة باملتحف من نظم إداريةـ ٢

.  التعرف على مدى حتقيق االستفادة من معطيات التكنولوجيا احلديثة يف النظم املتحفيةـ ٣

.  الوصول إىل أساليب علمية ترقى مبتاحف مكة املكرمةـ ٤

 :دراسةمنهج ال

ملا يتطلب الدراسة من وصف وحتليل املتاحف يف مكة املكرمة بغية       استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الكمي بأسلوب حتليل احملتوى،  
  الوصول إىل معرفة مدى حتقيق تلك املتاحف لنظم العرض اجليد واملعمول به عاملياً، ومت إعداد أداة بطاقة التقييم ملعرفة ذلك.  

: دراسةأهم نتائج ال

 . معظم مباين املتاحف يف مكة املكرمة مت حتويلها لتكون متحفاً، ومل تبىن أساساً لتحقق نظم العرض املتحفي .١
عدم االستفادة من التقنيات التكنولوجية احلديثة يف ترتيب خمازن املتحف، ويف مساعدة الزائرين يف التعرف على بيانات القطع املتحفية  .٢

 بلغام األصلية، وكذلك عدم توفر دائرة تلفزيونية مغلقة وكامريات مراقبة يف متاحف مكة املكرمة.
  افتقار متاحف مكة املكرمة ملكتبة متخصصة، وقاعات للباحثني، ومترمجني متخصصني للمتاحف. .٣
 عدم وجود معامل خاصة بالصيانة والترميم ملحقة باملتحف، نظراً ألمهيتها يف املتابعة الدورية على القطع املتحفية. .٤

 ميش متاحف مكة املكرمة إعالمياً من وجهة نظر الباحث. .٥

 أهم التوصيات واملقترحات:

 اقامة املتاحف التارخيية مبكة املكرمة على أسس علمية حتقق نظم العرض املتحفي اجليد. .١

 االهتمام بصيانة متاحف مكة املكرمة املقامة حالياً وإعادة تنظيمها وترتيبها وفقاً لقواعد العرض احلديثة. .٢

 إدخال التقنيات التكنولوجية احلديثة يف نظم العرض املتحفي مبتاحف مكة املكرمة. .٣

 توثيق مجيع املقتنيات مبتاحف مكة املكرمة. .٤

 االهتمام إعالمياً بإظهار متاحف مكة املكرمة وتوضيح مواقعها وأنواعها. .٥

 يوصي الباحث بإقرار مادة التربية املتحفية يف مناهج التعليم العام.     .٦

 



Summary of the study  
Museum of Mecca and development of "analytical study" 

Awad bin Omar bin Awad Gandos. A Master of Arts Education 
 
Objectives of the study:  
١. To determine the regimes museum presentation in the         
Museum Mecca.  
٢. knowledge of the availability of components required and to 
the Museum of administrative systems.  
٣. identify the extent to benefit from modern technology in 
data systems museum.  
٤. access to scientific methods amount Bmtahv Mecca. 
  
Curriculum study:  
       Researcher used the descriptive approach quantitative 
analytical manner the content analysis, the study requires a 
description and analysis of museums in Mecca in order to reach 
the knowledge of the extent to which the museum organized the 
show for good and universally applicable, have been prepared 
an evaluation card to find out. 
  
The most important results of the study:  
١. Most of the buildings in museums in Mecca converted to be a 
museum, was built primarily for the museum presentation 
regimes.  
٢. Lack of access to modern technological techniques in 
arranging museum stores, and help visitors identify the data 
museum objects in their own language, as well as the lack of 
closed-circuit television and surveillance cameras in the 
museums of Mecca.  
٣. Lack Museum Mecca for a specialized library, and rooms for 
researchers, specialists and translators of Museums.  
٤. The absence of a particular factor, maintenance and repair 
attached to the museum, in view of their importance in the 
periodic follow-on museum objects.  
٥. Museum marginalization of Mecca information from the 
viewpoint of the researcher. 
  
The most important recommendations and proposals:  
١. The establishment of museums, historic Mecca on the basis 
of scientific verification systems offer museum quality.  
٢. Interest in the maintenance of museums being built Mecca 
and re-organized and arranged in accordance with the rules of 
modern presentation.  
٣. The introduction of modern technological systems in the 
museum presentation Bmtahv Mecca.  
٤. Documentation of all holdings Bmtahv Mecca.  
٥. Museum to show interest in the media Mecca and clarify 
their positions and types.  
٦. Researcher recommends the adoption of museum education in 
the curricula of public education. 
 
 

 



إهـــداء 
إىل والدي رمحه اهللا تعاىل وأسكنه فسيح جناته..  الذي وافاه األجل احملتوم                  

  وأنا يف الرابعة من العمر.. ومل أنعم برؤيته

إىل والديت الغالية..  اليت عوضتين فقدان األب..  وغمرتين بعطفها وحناا..  ومشلتين بوافر 
  دعائها يف صالا وسائر أوقاا.. حفظها اهللا وأطال يف عمرها

إىل زوجيت احلبيبة.. اليت غمرتين حببها ودعائها.. ووفرت يل الوقت واملكان املناسب إلجناز 
  هذه الدراسة.. حفظها اهللا ورعاها

إىل أخواين األعزاء معتوق وسراج..  وأخوايت األعزاء وأزواجهم .. إىل أرحامي وعدالئي 
  وزمالئي املدرسني وأصدقائي وكل من قدم يل يد العون واملساعدة

  إىل أبنائي األحباب رنا وعمر وريناد ورنيم وفقكم اهللا وهداكم ورعاكم

  إىل أصحاب املتاحف والقائمني عليها وحميب اآلثار

إىل معلمي ومن هلم فضل علي بعد اهللا سبحانه وتعاىل                                      
  إىل كل املربني والباحثني وطالب العلم

  أهدي لكم هذه الدراسة عسى أن يكون فيها الفائدة وشغل األوقات مبا هو مفيد

  

                                                                  الباحث 

                                                                   عوض بن عمر قندوس
 



 شكر وتقدير

  .]٧٨: النحل[دةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ ﴾ ﴿ واللّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم الَ تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم الْسمع واَألبصار واَألفْئ: قال تعاىل    

جهه أشكر اهللا جل يف عاله على عظيم كرمه أن من علينا بنعمة اإلسالم وجعلنا من أهل هذا البيت احلرام وجريانه، حنمده محداً يليق جبالل و      
م حممداً عبده وعظيم سلطانه، نشكره على ما وفقنا من إجناز هذه الدراسة املتواضعة، فله احلمد وله الشكر واالمتنان، وأصلي وأسلم على خري األنا

 .ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً

 أتقدم خبالص الشكر ووافر التقدير واالمتنان لكل من تفضل مشكوراً  مبساعديت يف إمتام هذه الدراسة، وأخص بالشكر اجلزيل سعادة املشرف      
 عحممد أمحد هالل صاحب األخالق احلميدة والتوجيهات السديدة والذي تفضل مشكوراً مبساعديت يف احلصول على املراج/ على الدراسة الدكتور

فله ، ومرتله،  كما فتح يل قلبه، بذل الكثري من اجلهد والوقت يف التوجيه واإلرشاد والتشجيع واملتابعةوالدراسات السابقة هلذه الدراسة، و الذي  
 .جلزاءفجزاه اهللا عين خري ا، واسأل اهللا له التوفيق والسداد وأن ميده بالصحة والعافية واستمرار العطاء، ما يستحق من عظيم الدعاء

ثروت متويل خليل الذي خصين بوقته وجهده وتوجيهاته السديدة، وإمدادي ببعض / كما أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة األستاذ الدكتور      
اهللا عين خري فجزاه ، واسأل اهللا له التوفيق والسداد وأن ميده بالصحة والعافية واستمرار العطاء، فله ما يستحق من عظيم الدعاءالدراسات السابقة، 

 .اجلزاء

 أمحد حممد فريق/ وسعادة الدكتور   ثروت متويل خليل/ دكتوراألستاذ ألعضاء جلنة املناقشة وهم كل من سعادة  كما أتوجه بالشكر اجلزيل      
 .على تفضلهم بطرح تصويبام وتوجيهام ومقترحام حول البحث

              ثروت متويل خليل، / غازي دهلوي، وسعادة األستاذ الدكتور/ عادة األستاذ الدكتوروال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل س      
حامت خليل، على توجيهام السديدة يف أداة البحث / احلجيلي، وسعادة الدكتور زعبدا لعزي/ فتيين، وسعادة الدكتور عبدا هللا/ وسعادة الدكتور

 .النصح واإلرشاد، فلهم مين خالص الشكر والتقدير واالحتراموإخراجها بالصورة الصحيحة وتقدمي 

، فسأل اهللا له ، والذي زودين ببعض املراجع والدراسات من اجلامعات املصريةسيد سعيد/ كذلك أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة الدكتور      
 .ري اجلزاءالتوفيق والسداد وأن ميده بالصحة والعافية واستمرار العطاء، فجزاه اهللا عين خ

أمني إبراهيم آدم األستاذ املشارك بكلية إعداد املعلمني مبكة املكرمة قسم الرياضيات، على / كذلك أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة الدكتور      
 .فله مين صادق الدعاء مبوفور الصحة والعافيةتفضله بتقدمي العون واملساعدة فيما خيص اجلانب اإلحصائي بالدراسة  

وتقدمي النصح  ماومؤازر ماعلى مساعدحممد سفران القحطاين / حممد مجيل فلفالن، واألستاذ/ كما أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة األستاذ      
 .مين صادق الدعاء مبوفور الصحة والعافية مافله، يل فيما خيص البحث ماوالتوجيه ومتابعته

، حسني القحطاين/ واألستاذ، حيي الزهراين/ واألستاذ، الزهراين عوضه/ واألستاذ ،صام عسرييع/ األستاذ وهمشكر أصدقائي األعزاء أكما       
 .بكل إخالص وتفان معي على دعمهم يل وتعاوم

لوقوفهم جبانيب ودعمهم يل بكل صدق وأخص بالشكر كذلك والديت احلبيبة وزوجيت العزيزة وأخواين وأخوايت الكرام وأبنائي األعزاء       
 .الصوإخ

وال يفوتين أن أتوجه خبالص الشكر والتقدير لكل من قدم يل العون واملساعدة يف مسرية حبثي هذا ممن مل حتط م الذاكرة أو يستوعبهم             
 .اال

 "لوجهه الكرمي خالصاً نافعاً سأل اهللا العظيم أن جيعله علماًأو، فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء"

 عوض عمر قندوس:  الباحث                                                                                                    

 



 قائمة احملتويات

 الصفحة املوضوعات 

 ج .باللغة العربية ملخص الدراسة
 د .ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

 هـ .اإلهـــــداء
 و .شكر وتقدير

 ح .احملتوياتقائمة 
 ط .قائمة الصور واألشكال

 ك .قائمة اجلداول
 ل .قائمة الرسوم البيانية

 م .قائمة املالحق

 )خطة الدراسة( الفصل األول

 ٢ .املقدمة
 ٤ .مشكلة الدراسة
 ٤ .أمهية الدراسة

 ٥ .أهداف الدراسة
 ٥ .تساؤالت الدراسة

 ٦ .دراسةحدود ال
 ٦ .منهج الدراسة

 ٧ الدراسةأدوات 
 ٨ .دراسةمصطلحات ال

  )أدبيات البحث(الفصل الثاين 

 الدراسات السابقة: أوالً



 ١٢ .دراسات مرتبطة بالتصميم الداخلي للمتاحف: أوالً 

 ١٧ .دراسات مرتبطة بنظم العرض املتحفي: ثانياً

 ١٨ .دراسات مرتبطة بتحويل القصور واملباين التارخيية إىل متاحف: ثالثاً

 اإلطار النظري: ثانياً
 ٢٠ .املتاحف: املبحث األول

 ٢٠ .تعريف املتحف: أوالً
 ٢١ .نشأة املتاحف: ثانياً
 ٢٤ .أمهية املتاحف: ثالثاً
 ٢٦ .أهداف املتاحف: رابعاً
 ٢٨ .أنواع املتاحف: خامساً

 ٣٢ .أساليب تطوير املتاحف: املبحث الثاين
 ٣٢ للمتاحفعناصر التصميم الداخلي : أوالً
 ٣٣ .التصميم املعماري للمتحف .١
 ٥٠ .احلوائط واألسقف واألرضيات داخل املتحف. ٢
 ٦٤ .اللون ودوره على املعروضات. ٣
 ٦٤ .الضوء وأثره على املعروضات داخل املتحف. ٤

 ٧٥ ).طبيعية ـ صناعية(التهوية داخل املتحف . ٥

 ٧٩ وحدات وفاترينات العرض. ٦

 ٨٧ .العرضأساليب / ١

 ٩٦ .البطاقات الشارحة واملصاحبة للمعروضات/ ٢

 ١٠١ .متاحف مكة املكرمة: املبحث الثالث

 ١٠١ .املقدمة

 ١٠٣ .املتاحف احلكومية: أوالً

 ١١١ .املتاحف اخلاصة: ثانياً

 ١٢٦ .املتاحف العلمية: ثالثاً

 )دراسةإجراءات المنهجية (الفصل الثالث 



 ١٣٤ الدراسةإجراءات : أوالً

 ١٣٤ .منهج الدراسة. ١

 ١٣٤ .اختيار العينة. ٢

 ١٣٥ .أداة الدراسة. ٣

 ١٤١ .وصف األداة. ٤

 ١٤٢ .صدق األداة. ٥

 ١٤٣ .ثبات األداة. ٦

 ١٤٤ عرض حتليل نتائج بيانات البحث: ثانياً

 ١٤٤ .اإلجابة على السؤال األول

 ١٥٨ .اإلجابة على السؤال الثاين

 ١٦٠ .على السؤال الثالثاإلجابة 

 ١٦٢ .اإلجابة على السؤال الرابع

 )ملخص نتائج البحث والتوصيات واملقترحات(الفصل الرابع 

 ١٦٧ .دراسةملخص نتائج ال: أوالً

 ١٦٨ .التوصيات واملقترحات: ثانياً

 ١٧٠ .املراجــــع

 ١٧٤ .املالحــــق
 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال والصور
 الصفحة املوضوع رقم الشكل
 ٥٠ .أنواع القواطيع ١
 ٥٤ .عينات متنوعة من الرخام ٢
 ٥٥ .عينات لبعض األخشاب املستخدمة لألرضيات ٣
 ٥٦ .عينات متنوعة من بالطات السرياميك ٤
 ٥٧ .عينات من الفلني املستخدم لألرضيات ٥
 ٥٧ .عينات من قطع املوكيت اليت ميكن استخدامها يف قاعات العرض ٦
 ٥٨ .عينات متنوعة من مشمع األرضيات ٧
 ٦٦ .صورة فوتوغرافية لإلضاءة من السقف يف متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث  ٨
 ٦٧ .نظم اإلضاءة الطبيعية من السقف ٩
 ٦٩ .صورة فوتوغرافية لإلضاءة اجلانبية يف املتحف اجلامعي حبي العزيزية ١٠
 ٧٠ .على رؤية املعروضات عواقب الضوء الطبيعي من النوافذ ١١
 ٧٤ .مناذج لنظم اإلضاءة املوصى ا علمياً ١٢
 ٧٥ .صورة فوتوغرافية الستخدام اإلضاءة الصناعية يف مجيع قاعات معرض احلرمني  ١٣
 ٧٧ .الفتحات املقابلة للنوافذ وتأثريها على حركة اهلواء ١٤
 ٨١ .ومالصقة للحائطمناذج لوحدات عرض رأسية بارزة ذات واجهة واحدة  ١٥
 ٨١ خزانة عرض حائطية يف معرض عمارة احلرمني الشريفني ١٦
 ٨٢ .مناذج لوحدات عرض رأسية بارزة تستخدم للعرض يف منتصف الفراغ ١٧
 ٨٢ .خزانة عرض حائطية يف متحف الدينار اإلسالمي ١٨
 ٨٣ .مناذج لوحدات عرض رأسية مستوية مع مستوى العرض ١٩
 ٨٣ .لوحدات عرض رأسية مبنية وبارزة عن مستوى العرضمناذج  ٢٠
 ٨٤ خلزانة عرض وسطية مبعرض عمارة احلرمني الشريفني ٢١
 ٨٤ .لوحدات عرض رأسية متحركةمناذج  ٢٢
 ٨٥ .املتحف اجلامعي" الديورامات"صورة فوتوغرافية للحياة الفطرية  ٢٣
 ٨٦ ".القياسيةنظام هان للوحدات "وحدات العرض القياسية  ٢٤
 ٨٧ .ارتفاعات األشخاص بالنسبة للمعروضات  ٢٥



 ٨٨ ."الزائر"املسافة الصحيحة بني القطعة املعروضة واملشاهد  ٢٦
 ٩٠ .قياس مستوى عرض العينات وفقاً ملستوى الرؤية ٢٧
 ٩٠ .العالقة بني مستوى العرض ومستوى النظر ٢٨
 ٩٣ .أضرار املسافة اخلاطئة على الزائرين ٢٩
 ٩٧ .مناذج خمتلفة من البطاقات الشارحة للقطع املتحفية يف متاحف مكة املكرمة ٣٠
 ٩٩ .متحف بيت التراث املكي" الكتاب"التعليم يف السابق  ٣١
 ١٠٣ .املدخل اخلارجي ملتحف مكة املكرمة لآلثار والتراث ٣٢
 ١٠٤ .املساقط الرأسية ملتحف مكة املكرمة لآلثار والتراث ٣٣
 ١٠٧ .منظر عام للدور األرضي مبتحف مكة املكرمة لآلثار والتراث ٣٤
 ١٠٨ .املدخل اخلارجي ملعرض عمارة احلرمني الشريفني ٣٥
 ١٠٩ .املسقط الرأسي ملعرض عمارة احلرمني الشريفني ٣٦
 ١١٠ .العرض الداخلي ملعرض عمارة احلرمني الشريفني ٣٧
 ١١١ .اإلنساينملتحف التراث املدخل اخلارجي  ٣٨
 ١١٢ .ملتحف التراث اإلنسايناملسقط األفقي  ٣٩
 ١١٧ . زيادة القطع املتحفية أثناء العرض يف متحف التراث اإلنساين ٤٠
 ١١٨ .املدخل اخلارجي ملتحف الدينار اإلسالمي ٤١
 ١١٩ .املسقط األفقي ملتحف الدينار اإلسالمي ٤٢
 ١٢١ .واجهة متحف بيت التراث املكي اجلديد مبخطط أم الكتاد مبكة املكرمة ٤٣
 ١٢٢ .املسقط األفقي ملتحف التراث املكي ٤٤
 ١٢٣ .العرض الداخلي ملتحف التراث املكي ٤٥
 ١٢٤ .الواجهة األمامية ملتحف أم القرى ٤٦
 ١٢٥ .العرض الداخلي ملتحف أم القرى ٤٧
 ١٢٦ .املدخل اخلارجي ملتحف جامعة أم القرى حبي العزيزية ٤٨
 ١٢٧ .املسقط األفقي ملبىن املتحف اجلامعي ٤٩
 ١٢٩ ".١"العرض الداخلي للمتحف اجلامعي يف املبىن األول  ٥٠
 ١٢٩ ".٢"العرض الداخلي للمتحف اجلامعي يف املبىن األول  ٥١
 ١٣٠ .املبىن الثاين منظر ألحد دكاكني العرض باملتحف اجلامعي ٥٢



 ١٣١ .مركاز العمدة باملتحف اجلامعي املبىن الثاين ٥٣
 ١٣١ .غرفة النوم قدمياً باملتحف اجلامعي املبىن الثالث ٥٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجداولقائمة 
رقم 

 الصفحة املوضوع جلدولا
 ٦٠ .مميزات وعيوب وخواص واستخدامات اخلامات املختلفة ١

 ٧٢ .مميزات وعيوب اإلضاءة الطبيعية ٢

 ١٤٤ .نتائج معامل االتفاق بني الباحث واحملكمني ألداة الدراسة ٣

 ١٤٥ .التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم األول من األداة واخلاص مببىن املتحف ٤

 ١٤٧ .األداة واخلاص بطريقة العرضالتكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم الثاين من  ٥

للقسم الثالث من األداة واخلاص بوسائل  التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب ٦
 ١٤٨ .اإلضاءة

للقسم الرابع من األداة واخلاص خبزائن  التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب ٧
 ١٥٠ ."الفترينات"العرض

للقسم اخلامس من األداة واخلاص بالبطاقات  املئوية واملتوسط والترتيبالتكرارات والنسب  ٨
 ١٥١ .الشارحة

للقسم السابع من األداة واخلاص بكوادر اإلدارة  التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب ٩
 ١٥٨ .املتحفية

للقسم السادس من األداة واخلاص بالتكنولوجيا  التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب ١٠
 ١٦٠ .احلديثة

 ١٦٥ .متوسط وترتيب أقسام األداة السبع حسب توفرها ١١
 

 

 

 

 

 

 



 الرسوم البيانيةقائمة 
رقم 
 الصفحة املوضوع الرسم
 ١٥٢ .األول من األداة واخلاص مببىن املتحفرسم بياين يوضح بيانات ونسب وتكرار القسم  ١

 ١٥٣ .الثاين من األداة واخلاص بطريقة العرض بياين يوضح بيانات ونسب وتكرار القسمرسم  ٢

رسم بياين يوضح بيانات ونسب وتكرار القسم الثالث من األداة واخلاص بوسائل  ٣
 ١٥٤ .اإلضاءة

رسم بياين يوضح بيانات ونسب وتكرار القسم الرابع من األداة واخلاص خبزائن  ٤
 ١٥٥ ."الفترينات"العرض

رسم بياين يوضح بيانات ونسب وتكرار القسم اخلامس من األداة واخلاص بالبطاقات  ٥
 ١٥٦ .الشارحة

رسم بياين يوضح بيانات ونسب وتكرار القسم السابع من األداة واخلاص بكوادر اإلدارة  ٦
 ١٥٩ .املتحفية

واخلاص بالتكنولوجيا رسم بياين يوضح بيانات ونسب وتكرار القسم السادس من األداة  ٧
 ١٦١ .احلديثة

 ١٦٥ .رسم بياين يوضح متوسط وترتيب أقسام األداة السبع ٨
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قائمة المالحق

 الصفحة املوضوع

 ١٥٠ .ملحق أ

 ١٥٥ .ملحق ب

 ١٦٧ .ملحق ج

 ١٧٤ .ملحق د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 األول الفصل
 )خطة الدراسة(

 .المقدمة •

 .مشكلة البحث •

 .تساؤالت البحث •

 .أھمیة البحث •

 .أھداف البحث •

 .منھج البحث •

 .حدود البحث •

 .مصطلحات البحث •
 



 :املقدمة

تعترب املتاحف مرآة األمم ونافذة احلاضر للماضي، وكان املتحف يف مراحله األوىل        
جمموعات أظهرها  القتناءاستجابة للحاجة :"بأنه) م١٩٩٣فيليب، (كما يشري لذلك 

وقد أصبح االهتمام ا من أساسيات أي جمتمع قائم .  ١٥ص"للوجود محاس اجلامعني هلا
فهي تصل األجيال احلاضرة  ع وتنمية الوعي الفين لديهم،ملا متثله من ثقافة ذلك اتم

والالحقة باألجيال السابقة، وهي تعد من أساسيات النهضة احلديثة ألي جمتمع ناهض، 
أن كلمة متحف من أصل يوناين وتعين سيد اجلبل أو امرأة :" إىل) م٢٠٠٢حممد، (ويشري

، Museumوالفرنسية  Museumجبلية، وكلمة متحف يف اللغة االجنليزية تعين 
مصطلح ) Icom(، ولقد عرف الس الدويل للمتاحف ١٥ص" Museumواألملانية 

Museum  قام بشكل دائم بغرض مؤسسة ت:"بأنه) م٢٠٠٢حممد،(كما أشار لذلك
احلفظ والدراسة والتسامي مبختلف الوسائل، وعلى األخص بعرض جمموعات فنية أو 

، أما ١٨ص"تارخيية أو علمية أو تكنولوجية على اجلمهور من أجل حتقيق املتعة والسرور
تلك :"فيشري إىل تعريف املتحف يف العصر احلاضر بأنه) م٢٠٠٤خلوصي وآخرون، (

لعرض التحف واملواد الفنية ذات القيمة الثقافية أو احلضارية أو العلمية  األماكن املخصصة
 . ٣ص"أو الصناعية

وطريقة العرض اليت تعترب روح املتحف وهي اليت جتذب الزائر إليها وجتعله يستمتع       
مبا شاهد، وكلما كانت طريقة العرض جيدة ومدروسة كلما أمثرت عن بلوغ اهلدف 

 .كن حتقيقه وأمثرت أيضاً عن ذوق فين سليماملنشود منها وأم

 : ولطريقة العرض املتحفي هدفني رئيسني مها       

 .عرض املعروضات بطريقة جيدة ومدروسة/ ١



 .االستفادة من تلك املعروضات يف نقل املعرفة والثقافة للزائر/ ٢

 : وال ميكن حتقيق هاذين اهلدفني إال مبكمالت ميكن إمجاهلا فيما يلي

 .املبىن، نوع العرض وطريقته، اإلضاءة، وسائل العرض، البطاقات الشارحة

أنه ميكن : إىل) م٢٠٠٤خلوصي وآخرون، (وهنالك أنواع للمتاحف حيث يشري      
 :تقسيم مباين املتاحف يف القرن العشرين إىل سبعة فئات رئيسية

 .ـ املراكز الرئيسية الضخمة١

 .والصناعةـ متاحف العلوم والتكنولوجيا ٢

 .ـ متاحف الفنون اجلميلة والتطبيقية٣

 .ـ متاحف التاريخ واآلثار٤

 .ـ متاحف التاريخ الطبيعي٥

 .ـ املتاحف احلديثة٦

 .ـ متاحف السالالت واألجناس البشرية٧

و للمتاحف يف مكة املكرمة وقع مغاير يف نفوس املسلمني فهي قبله اإلسالم وحتوي       
وواقع احلياة  املكرمة وخاصة تاريخ بيت اهللا احلرام عرب العصور، بني جنباا تاريخ مكة

 .االجتماعية واالقتصادية لساكنيها قبل قرن من الزمان أو يزيد

والزائر ملكة املكرمة يتطلع إىل التعرف عليها نظراً ملا متثله من رمز ديين يف قلوب       
كة املكرمة واألجيال السابقة اليت عامة املسلمني، فيود التعرف على األمم اليت سكنت م

مكثت فيها وعمرا وكيف عاشوا وما هي املراحل اليت مرت ا عمارة املسجد احلرام 



حىت العصر احلاضر؟ وأسئلة عديدة غريها تدور يف ذهن ذلك الزائر يود أن جيد إجابة عنها 
 .كة املكرمةمل

احف املتنوعة فمنها ما هو عام ومكة املكرمة حتوي بني جنباا جمموعة من املت      
معرض عمارة احلرمني الشريفني /٢كمتحف مكة املكرمة لآلثار والتراث حبي الزاهر، و/١

متحف الدينار /٤كمتحف التراث اإلنساين حبي العزيزية، و/٣حبي أم اجلود، أو خاص 
ي متحف أم القرى حب/٦متحف التراث املكي حبي الرصيفة، و/٥اإلسالمي حبي اهلجرة، و

كمتحف جامعة أم القرى حبي العزيزية، ويشتمل كل متحف من /٧النوارية، أو تعليمي 
تلك املتاحف على جمموعة من املقتنيات يف غاية األمهية سواًء التارخيية أو التراثية أو 

تلك املتاحف وكيفية  عرض العلمية، حيث قام الباحث بالزيارة واإلطالع على قاعات
ة من الصور الفوتوغرافية ليتسىن للباحث فيما بعد الكتابة عنها عرضها ووثق ذلك مبجموع

 . بشيء من التفصيل

  :مشكلة الدراسة

 :اآليتتكمن مشكلة الدراسة يف       

 .معرفة طرق وأساليب العرض يف متاحف مكة املكرمة .١

عدم قيام متاحف مكة املكرمة على أسس علمية سليمة حتقق نظم العرض املتحفي  .٢
كأسلوب لعرض التحف، ووسائل اإلضاءة، والبطاقات الشارحة ( اجليد 

 ).واملصاحبة للمعروضات

  :أمهية الدراسة

 :تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية      

 .تطوير نظم العرض املتحفي .١



تعريف الزائرين مباضي اململكة العربية السعودية بوجه عام، وماضي مكة املكرمة  .٢
 .بوجه خاص

 .احلديثة مباضي األجداد تعرف األجيال .٣

 .تثقيف طالب العلم املهتمني ذا اال .٤

 : أهداف الدراسة
دف هذه الدراسة إىل الوقوف على واقع نظم العرض يف متاحف مكة املكرمة       

 :وذلك عن طريق ما يلي

 .مدى حتقيق نظم العرض اجليد يف متاحف مكة املكرمةـ التعرف على ١

املقومات املطلوبة إلقامة املتحف، ومدى توفر اخلدمات امللحقة معرفة مدى توفر ـ ٢
 .باملتحف من نظم إدارية وفنية

 .التعرف على مدى االستفادة من معطيات التكنولوجيا احلديثة يف النظم املتحفيةـ ٣

 .الوصول إىل أساليب علمية ترقى مبتاحف مكة املكرمةـ ٤

  :تساؤالت الدراسة

الدراسة إىل اإلجابة على العديد من التساؤالت اليت ميكن إمجاهلا يف هدفت هذه       
 :اآليت

 ؟ما مدى حتقق نظم العرض يف متاحف مكة املكرمة/ س

 ؟تتوفر املقومات املطلوبة وامللحقة باملتحف من نظم إدارية وفنيةهل / س



حفية مبتاحف ما مدى حتقيق االستفادة من معطيات التكنولوجيا احلديثة يف النظم املت/ س
 ؟مكة املكرمة

 .ما األساليب العلمية للرقي مبتاحف مكة املكرمة؟/ س

 

 : حدود الدراسة

سيقتصر نطاق هذه الدراسة على نظم العرض يف املتاحف املغلقة مبكة املكرمة       
 : القائمة وهي

حبي الزاهر،  متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث: مثل املتاحف احلكومية أو العامة: أوالً
 .  بأم اجلود ومعرض عمارة احلرمني الشريفني

جمدوع /حبي العزيزية لصاحبه األستاذ نسايناإلمتحف التراث : مثلاملتاحف اخلاصة : ثانياً
/ حبي اهلجرة لصاحبه األستاذ متحف الدينار اإلسالمي أمحد أبو راس الغامدي،
طارق / ة لصاحبه األستاذحبي الرصيف متحف التراث املكيحممد عمر حسني نتو، 

 .حسن خوجه/ بالنوارية لصاحبه األستاذ متحف أم القرىحممد بكر سندي، 

بالعزيزية، وأساليب  املتحف اجلامعي جبامعة أم القرى: مثل املتاحف العلمية: ثالثاً
 .رهايتطو

       :منهج الدراسة

يعتمد البحث يف منهجية مجع املعلومات وحتليلها على املنهج الوصفي التحليلي         
موضوعه الوصف، والتفسري، والتحليل، يف  :"بأن) هـ١٤٢٣أبو سليمان، (والذي عرفه 

العلوم اإلنسانية من دينية، واجتماعية وثقافية، وملا هو كائن من األحداث اليت وقعت 



عليلها، والتأثريات، والتطورات املتوقعة، كما يصف األحداث ملالحظتها، ووصفها، وت
املاضية، وتأثريها على احلاضر، ويهتم أيضاً باملقارنة بني أشياء خمتلفة، أو متجانسة، ذات 

دراسة :"بأنه) هـ١٤٢٤عبيدات، (وعرفه . ٣٣ص"نظريات مسلمة وظيفة واحدة، أو
صفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كيفياً الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بو

نقالً عن تعريف ) هـ١٤٢٤العساف، (ويعرفه كذلك . ٢٤٧ص"أو تعبرياً كمياً
عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل :"بأنه) م١٩٥٢بريلسون، (

 .٢٣٥ص"االتصالوصف كمي هادف ومنظم حملتوى أسلوب 

فهي املتاحف يف مدينة مكة املكرمة  عينة الدراسة، أما املتاحف جمتمع الدراسة      
 : وهي

 .متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث حبي الزاهر/ ١      

 .معرض عمارة احلرمني الشريفني بأم اجلود/  ٢     

 .جمدوع أمحد الغامدي/متحف التراث اإلنساين حبي العزيزية لصاحبه األستاذ/ ٣     

 .حممد عمر نتو/ اإلسالمي حبي اهلجرة لصاحبه األستاذ متحف الدينار/ ٤     

 .طارق حممد سندي/ متحف التراث املكي حبي الرصيفة لصاحبه األستاذ/ ٥     

 . حسن خوجه/ متحف أم القرى بالنوارية لصاحبه األستاذ/ ٦     

 .املتحف اجلامعي جبامعة أم القرى بالعزيزية/ ٧     

 :أدوات الدراسة



يستخدمها الباحث أثناء مشاهدته لنظم العرض املختلفة للمتاحف يف  :املالحظة      
مدينة مكة املكرمة ومن ذلك املبىن واإلضاءة واملمرات والبطاقات الشارحة ووسائل 

 .العرض

عن املتاحف أو أصحاب تلك  املسئولنيويستخدمها الباحث أثناء سؤال  :املقابلة      
 .ختيارهم لنظم العرض املوجودة يف ذلك املتحفاملتاحف عن أسباب ا

ويستخدمها الباحث ملعرفة مدى توفر بعضاً من العناصر اخلاصة : بطاقة التقييم      
 .بالعرض اجليد للمتاحف يف متاحف مكة املكرمة 

 

 :مصطلحات الدراسة   

احملافظة  منشأه علمية ثقافية نشأت نتيجة لتجميع مقتنيات عديدة بغية :املتاحف      
 زصافينا( التاريخ الطبيعي أو الصور، وتشري عليها، وتشمل التراث اإلنساين وجمموعات

أحتفه أعطاه إياها،  أصالً من الفعل حتف ـ"إىل تعريف املتحف بأنه) هـ١٤١٤غنيم، 
التحفة الرب واللطف واهلدية وقيل أصلها وحفه ومعناها القرب والدنو، والتحفة مجعها 
حتف وهي القطعة الفاخرة الثمينة من األثاث والكتب أو اللوحات أو حنوها مما له قيمة 

 . ٢٧ص"فنية أو أثرية نادرة

ه ويربز احلضارة اليت كان واملتحف مكان يعكس ماضي وحاضر اتمع الذي خيدم      
 .عليها هذا اتمع

 Studioio( ،)(Grotta( وأستودي:"إىل أن) هـ١٤٢٧سلوى حسني، (وتشري       
 .٨ص"مجيعها مصطلحات استخدمت يف ايطاليا للتعبري عن املتحف



 

 

   :املتاحف األثرية

اآلثار  بالتنقيب عن"بأن هذا النوع من املتاحف يعين ) م٢٠٠٢حممد، (يشري      
السابقة  ودراستها وصيانتها ومن مث عرضها بأسلوب تارخيي حيكي قصص العصور

 .وحضارات األمم السابقة

والزائر هلذا النوع من املتاحف خيرج حبصيلة ثقافية ومعلومات قيمة عن احلضارات        
ت السابقة، حبيث يستطيع الربط ما بني حضارة وحضارة أخرى من خالل مقارنة املخلفا

 .٥٣ص "األثرية لتلك األمم

 :أنواع املتاحف

إىل أنه ميكن تقسيم ) م٢٠٠٤خلوصي وآخرون، (للمتاحف أنواع عديدة ويشري       
 :مباين املتاحف يف القرن العشرين إىل سبعة فئات رئيسية

 متاحف العلوم والتكنولوجيا والصناعة/ ٢املراكز الرئيسية الضخمة       / ١      

 متاحف التاريخ واآلثار/ ٤احف الفنون اجلميلة والتطبيقية  مت/ ٣      

 املتاحف احلديثة/ ٦متاحف التاريخ الطبيعي          / ٥      

 .متاحف السالالت واألجناس البشرية/  ٧                

 : نظم العرض املتحفي



يل الفين، ذلك العرض اجليد الذي يسوده الذوق اجلم"بأنه) م٢٠٠٢حممد، (يعرفه       
والذي يتيح يف ذات الوقت املشاهدة اجليدة، ويترك يف نفس الزائر أثراً طيباً، وحيفظ لنا 

 .٤٣ص"التحف األثرية ويقيها التلف والضياع

 :  )فاترينات العرض(خزنات العرض

يقصد ا الباحث و) خزنة العرض(فاترينات العرض أو خزانات العرض ومفردها       
الزجاجية اليت توضع عليها القطع الفنية واألثرية للحفاظ عليها من السرقة  ألرففا

 . والعوامل اجلوية املختلفة

  :الديوراما

يعرفها هو أسلوب العرض املتحفي يف وضع يشبه البيئة اليت جلبت منها،       
بأا أسلوب للعرض داخل املتحف يعتمد على العرض الشامل مبعىن ) هـ١٤١٢الشاعر،(

اليت جلبت منه عن طريق  املكان آخر عرض القطع املتحفية أياً كانت يف بيئة تشبه طبيعة
جلب عينات من النباتات والصخور وهي أكرب بكثري من صناديق العرض املتعارف عليها 

يعطي عمقاً يف الرؤية وتستخدم يف متاحف التاريخ الطبيعي وعند  بأسلوبومصممة 
 . وضح النشاط اليومي لذلك اتمععرض مناذج لبيئة اجتماعية ت

 

ذات ) تكنولوجيا(كلمة "إىل تعريف  )هـ١٤١٧اخلميس، (يشري :  التكنولوجيا احلديثة
 .٢٠٧ص"أصل يوناين، وهي تعرب عن فرع من املعرفة يتناول اجلانب التطبيقي من العلوم

ويعرفها الباحث إجرائياً بأا استخدام التقنية احلديثة يف أسلوب العرض لتسهيل نقل 
 . املعارف والعلوم للزائرين بأبسط صورة ممكنة

 



 

 

 

  

 

  

  

 
 

  
  

  الفصل الثاني
  

  أدبیات الدراسة:

  أوالً :  الدراسات السابقة.        

 دراسات مرتبطة بالتصمیم الداخلي.  •

 دراسات مرتبطة بنظم العرض المتحفي.  •

دراسات مرتبطة بتحویل القصور والمباني  •

  التاریخیة إلى متاحف. 

  ثانیاً :  اإلطار النظري.        

 المبحث األول: •

  المتاحف

 المبحث الثاني: •

  أسالیب تطویر المتاحف

 المبحث الثالث: •

  متاحف مكة المكرمة

  

 



 الدراسات السابقة : أوالً

لقد استفادت الدراسة احلالية من عدد من الدراسات وقام الباحـث بتصـنيفها إىل         
 :ثالث حماور أساسية هي

 .دراسات مرتبطة بالتصميم الداخلي للمتاحف :المحور األول      

 .دراسات مرتبطة بنظم العرض املتحفي :المحور الثاني      

 .دراسات مرتبطة بتحويل القصور واملباين التارخيية إىل متاحف: المحور الثالث     

 .دراسات مرتبطة بالتصميم الداخلي للمتاحف :المحور األول  
 :الدراسة األوىل

 ."قطب ثعمرو عبدا لوار: احلفناوي"      

، رسالة ماجستري غـري منشـورة،   )التصميم الداخلي ملتاحف الفنون(: العنوان      
 .م١٩٩٤مجهورية مصر العربية، اإلسكندرية، كلية الفنون اجلميلة، قسم الديكور، 

ارة الداخلية ملتاحف الفنـون،  هدفت هذه الدراسة إىل عرض أمناط مميزة للعم            
وتوظيف املساحات والفراغات حبيث تتناسب مع أمهية وشهرة وقيمة املعروضات الفنية، 

الداخلية حليزات املتاحف اليت سبق تنفيذها، وذلـك بالدراسـة    اتوإىل دراسة التصميم
والتحليل من خالل الصور والبحث والتنقيب واستعراض كل ما أوجدته الدراسـة مـن   

 .تياجات علمية، وبإضافة اللمسات الفنية واجلمالية والتشكيليةاح

ويالحظ بأن الدراسة احلالية استفادت من هذه الدراسة يف التعرض لنشأة وتطـور        
املتحف، باإلضافة إىل عناصر التصميم الداخلي، وختتلف عنها يف أن الدراسـة السـابقة   



على مجيع املتاحف املوجودة  تاشتمل احلاليةبينما الدراسة اختصت مبتاحف الفنون فقط 
 .ايف مكة املكرمة وكيفية تطورها واالرتقاء ا بغض النظر عن نوعه

 :الدراسة الثانية      

 ".حممود عواد قأمل عبدا خلال"      

أساسيات التصميم الداخلي ملتاحف الفنون التطبيقية جبمهوريـة مصـر   (: العنوان      
حلـوان، كليـة الفنـون    مجهورية مصر العربية،  ماجستري غري منشورة،رسالة  ،)العربية

 .م١٩٩٤ قسم التصميم الداخلي، التطبيقية،

هدفت هذه الدراسة إىل التركيز على دراسة أسس التصميم الداخلي الالزمة لتصميم      
 وتعد هذه الدراسة من أهم مرتكزات الدراسة احلالية اليت اعتمد عليهـا متاحف الفنون، 

الباحث يف دراسته احلالية من جهة اإلطار النظري نظراً لوفرة املعلومات وتنوعها حـول  
" التحليلـي "املتاحف بصفة عامة، وخاصة وأن هذه الدراسة اعتمدت على املنهج الوصفي

حيث قدمت للباحث معلومات قيمة عن حمتويات الفـراغ   ألساسيات التصميم الداخلي،
الداخلي، وطرق معاجلة عناصره من حوائط وأرضيات وأسقف، كذلك قدمت دراسـة  
حتليلية ملفردات العرض، والعناصر التصميمية املستخدمة يف تنسيق وتوتيب املعروضـات،  

مهوريـة مصـر   خصصت متاحف الفنون التطبيقية جب هذهواختلفت عنها يف أن الدراسة 
العربية كعينة للبحث يف حني مشول عينة الدراسة احلالية على مجيع املتـاحف املوجـودة   

 .حالياً يف مكة املكرمة دون النظر لنوعية املتحف

وتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات واليت تتفق يف حتديـدها        
 :يتالدراسة احلالية واليت ميكن إجيازها يف اآل



تعد دراسة أساسيات التصميم الداخلي وحدة متكاملة يعتمد كالً منها على اآلخـر        
فالبد أن تتناسق مع بعضها يف تناسق منطقي واضح، يتحقق بدراسة املعروضات كوحدة 
واحدة مع احليز الفراغي احمليط ا ومعرفة خاماته ودراسة اللون وأسلوب العرض املتحفي 

عتبار وحدة العرض اليت تظهر املعروضات، كذلك يعـد اختيـار نـوع    مع األخذ يف اال
التجهيزات الفنية من األمهية مبكان يف جناح مهمة الفـراغ الـداخلي وتـوفري الراحـة     

 . واخلصوصية للزوار

 :الدراسة الثالثة      

 ".هبة رضوان يوسف احلق"      

، رسـالة  )املتاحف الطبيـة : ميدانيةدراسة (التصميم الداخلي للمتاحف العلمية(: العنوان
قسـم   اإلسكندرية، كلية الفنون اجلميلة، مجهورية مصر العربية، ماجستري غري منشورة،

 . م١٩٩٧ الديكور،

ميم داخلية تساهم يف تقدمي وسيلة حية لتبسيط اإىل التوصل إىل تص دراسةال توهدف      
رها وتطبيقاا يف ااالت املختلفـة  العلوم والتكنولوجيا يف استعراض متكامل ملراحل تطو

حبيث يهيئ التصميم تناسق املعروضات مع احليز الفراغي كوحدة واحدة، ومن مث تتـيح  
 .للزائر فرصة استيعاب وفهم الدور احليوي الذي يلعبه العلم يف حياة اإلنسان

املشكلة وأمهيتها للوصول إىل التصميم الداخلي املناسب للمتاحف  دراسةعرض التو      
العلمية حيث يشمل احلركة، املداخل واملخارج، اإلضاءة، عناصر احليز الفراغي وخاماته، 

 . اخل...األلوان، طرق العرض، التجهيزات الفنية



تشـترك يف   ومل ختتلف تلك العناصر بالنسبة ملوضوع دراستنا، إذ أن تلك العناصر      
وظيفة متاحف مكة املكرمة ويف معظم املتاحف وختتلف عن الدراسة احلاليـة يف كيفيـة   

 .االستفادة من تلك العناصر وتطبيقها يف متاحف مكة املكرمة

يف اجلزء الثاين إىل إلقاء الضوء على دراسة وصـفية للمتـاحف    دراسةال تمث تطرق      
ني أن موضوع الدراسة احلالية ركز على متـاحف  الطبية املوجودة يف مصر والعامل يف ح

مكة املكرمة فقط دون التطرق إىل نوعية املتحف أو املتاحف األخرى الغري موجـودة يف  
 .مدينة مكة املكرمة

وأخرياً قدم الباحث دراسة حتليلية للدراسات السابقة تشمل حتليل الفراغ واحلركـة        
وصول إىل رفع مسـتوى التـذوق والتثقيـف    اخل من أجل ال...واإلضاءة وطرق العرض

 .املعريف

واستفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التحدث عن املتاحف بشـكل عـام         
ويف عناصر التصميم الداخلي للمتاحف، واختلفت عنها يف كون هذه الدراسة اختصـت  

تاحف املوجودة يف مكة بدراسة املتاحف العلمية وحتليلها يف حني الدراسة احلالية مشلت امل
املكرمة حالياً، سواًء كانت متاحف علمية أو تارخيية أو تراثية أو غري ذلك والتحدث عنها 

 .وعن عناصر تصاميمها الداخلية

ولقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات واليت ميكن إجيازهـا        
 :فيما يلي

م أثناء عملية تنفيذ أي متحف، ووجـوب اللتـزام   ضرورة االلتزام بأسس التصمي      
بالصيانة الدورية ملنشآت املتحف، وااللتزام كذلك مبواكبة التطور العلمي والتقين احلديث 
يف وسائل العرض واليت يتحقق عن طريقها اهلدف العلمي للمتحف، وأخـرياً ضـرورة   



ملعروضة وذلـك لتحقيـق   دراسة الترابط الفين بني التصميم الداخلي للمتحف والعناصر ا
 .الترابط بني العناصر والفراغ الداخلي

 :الدراسة الرابعة     

 "دالل صاحل علي الشمراين"

، دراسة تطبيقية أسس التصميم الداخلي لقاعات عرض الفنون التشكلية املدرسية: (العنوان
رة، اململكة ، رسالة ماجستري غري منشو)على املدارس املتوسطة للبنات مبدينة مكة املكرمة

العربية السعودية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسـم التربيـة الفنيـة،    
  .هـ١٤٢٧

اليت  هذه الدراسة إىل دراسة أسس التصميم الداخلي وأنسب أساليبه التنسيقيةهدفت      
ميكن االستفادة منها يف تصميم قاعات عرض الفنون التشكيلية باملدارس املتوسطة للبنات 
مبدينة مكة املكرمة وذلك للتغلب على املشكالت اليت تعاين منها القاعات واليت تسببت يف 
تدين مستوى العرض ا، واخلروج من ذلك حبلول ومناذج مقترحة ميكن االستفادة منـها  

 .ا أثناء تصميم قاعات العرض باملدارسأو تطبيقه

مبوضوع الدراسة احلالية، حيث تتفق معهـا يف كوـا    وهلذه الدراسة ارتباط وثيق      
دف إىل الوصول للطرق املثلى لتوظيف الفراغ الداخلي، ودراسة التصـميم الـداخلي   

ن والتكييـف،  للحيزات، وأيضاً دراسة التجهيزات الفنية اخلاصة ا كاإلضاءة واأللـوا 
 .وطرق ووسائل معاجلة وتوزيع املساحات الداخلية

ويظهر االختالف بني الدراستني يف كون الدراسة السابقة ختتص بدراسة التصـميم       
الداخلي لقاعات عرض الفنون التشكيلية املدرسية، أما الدراسة احلالية فتختص بدراسـة  

، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية واقع املتاحف يف مكة املكرمة وأساليب تطويرها



يف استخدامهما للمنهج الوصفي التحليلي للوصول إىل استنتاجات وتعميمات تساعد يف 
وصف الظاهرة ومن مث الوصول إىل تصورات مبنية على أسس علمية عن كيفية تطـوير  

 .قاعات العرض

لتوصيات واليت ميكن إجيازها وقد توصلت الدراسة السابقة إىل العديد من النتائج وا      
 :يف اآليت

تلعب أسس التصميم الداخلي وأساليبه التنسيقية احلديثة دوراً إجيابيـاً يف إكسـاب         
التصميم الداخلي لقاعات عرض الفنون التشكيلية باملدارس املتطلبات اجلمالية والوظيفيـة  

تصميم الداخلي ميكن تصميم واالقتصادية الالزمة لفراغاا الداخلية، ومن خالل أسس ال
مناذج خمتلفة لقاعات عرض خاصة بالفنون التشكيلية باملدارس مبستوى حضـاري رفيـع   
مستوفية جلميع الشروط الالزمة، وأخرياً يعد مراعاة أسس التصميم الـداخلي وأسـاليبه   

      . التنسيقية احلديثة أثناء تصميم وتنظيم فراغاا

 .مرتبطة بنظم العرض املتحفيدراسات  :المحور الثاني
 "قطب ثعمرو عبدا لوار:احلفناوي"
، )دراسة تطبيقية باملتحف اليوناين الروماين ( األساليب املتقدمة للعرض املتحفي (: العنوان

اإلسكندرية، كلية الفنون اجلميلـة،   مجهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه غري منشورة،
 .م٢٠٠١قسم الديكور، 

الدراسة إىل تناول أساليب العرض املتحفي بالفهم والتحليل لتوظيف الفراغ  هدفت       
املتحفي وحتقيق أهدافه، من حيث تقدمي املعروضات احلضارية، والفكرية، واإلنسانية ملنهج 
 .حتليلي يف إطار حديث يسهم يف تنمية النواحي الفنية، وحتقيق أهداف املتحف ووظائفه



وتثري الدراسـة   ات صلة وطيدة ألي دراسة ختتص باملتاحفوتعد هذه الدراسة ذ      
نظراً ملا تقدمه من اقتراحات وأفكار لالستفادة من التقنيات احلديثـة واألحبـاث    احلالية

 .العلمية والدراسة املقدمة وذلك للنهوض باملستوى الفكري واحلضاري والثقايف للمجتمع

الدراسة خاصة جمموعة املقترحات املتقدمة  واستفادت الدراسة احلالية من نتائج هذه      
للعرض املتحفي باملتحف اليوناين باإلسكندرية واختلفت عنها يف أن الدراسـة احلاليـة   
تبحث يف واقع املتاحف يف مكة املكرمة، وتفعيل تلك املقترحات على مجيـع املتـاحف   

 .املوجودة يف مكة املكرمة دون النظر إىل نوعية املتحف

اً توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات واليت ميكن إجيازها وأخري      
 :يف اآليت

االهتمام بتنظيم وتنسيق مداخل وخمارج املتحف مما له عظيم األثر يف حتديد خـط        
السري وتوضيحه، وتوفري جماالت مناسبة لرؤية كل معروض وذلك مبعلومية أبعاد املعروض 

 .ه، واالهتمام بتأثريات اإلضاءة ومراعاة القيم اللونية بالعروض املتحفيةوزواياه اخلاصة ب

 .دراسات مرتبطة بتحويل القصور واملباين التارخيية إىل متاحف: المحور الثالث
 "مجال السيد علي: السمنودي"      

يف مصـر السـتخدامها    ٢٠&١٩تطوير احليز الداخلي لقصور القرنني : (العنوان      
حلـوان،  جامعة  مجهورية مصر العربية، ، رسالة دكتوراه غري منشورة،)املتحفيللعرض 

 .م١٩٩٩ قسم الديكور، كلية الفنون اجلميلة،

هدفت الدراسة إىل احلفاظ على القصور التارخيية ومحايتها وحث املعمـاريون              
إعادة اسـتخدام   والدارسون على االهتمام بتلك املوروثات املعمارية كمرجع هلم ومن مث

تلك القصور كمتاحف وحماولة استخدام التقنيات احلديثة والتجهيزات الفنية اليت تساعد 



على تطبيق الربنامج املتحفي داخل احليز الداخلي للقصور القدمية ووضع األسس العلميـة  
واملنهجية كربنامج حتويل القصور القدمية وإعدادها كمتاحف دون املسـاس بعناصـرها   

 .رية والزخرفية ذات التراث الثقايف والتارخيي النادراملعما

كما قامت الدراسة بتناول دراسة القصور وتطويرها ليتم حتويلها إىل متـاحف دون        
املساس بعناصرها املعمارية، والزخرفية باستخدام الربامج والعلوم التقنية احلديثة اخلاصـة  

رخيية ذات التراث الثقايف مبصـر خـالل   باملتاحف، وهي ختتص بدراسة تلك القصور التا
 .القرن التاسع عشر والعشرين من أجل احلفاظ عليها باعتبارها مرياثاً معمارياً

الذي يتوافق مـع منـهج   " التحليلي"الدراسة على املنهج الوصفي هذه واعتمدت        
كاكيين باشا، الدراسة احلالية، مث دراسة تطبيقية على أحد النماذج املعمارية وهو قصر الس

يف حني أن الدراسة احلالية مل تطبق دراستها على متحف بعينه بل مشلت مجيع متـاحف  
مكة املكرمة املقامة حالياً بغض النظر على كون املتحف قد مت إنشاءه ليكون متحفاً أو أنه 

 .قصر مت حتويله إىل متحف

التقنيات احلديثة للعرض  واستفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التحدث عن      
املتحفي وجماالت استخدامها، وكيفية وضع األسس املساعدة على تطوير تلك املتـاحف  

 .لترتقي بالذوق العام لدى الزائرين
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلطار النظري:ثانياً

 املتاحف:املبحث األول

 تعريف املتحف  :أوالً

على تعريف املتحف يف ) م ٢٠٠٢حممد، (و) م ١٩٩٧ رضوان،هبة (يتفق كالً من       
جمموعات من املعروضات بقصد الفحص والدراسة والتمتع  حلفظأبسط صورة بأنه مبىن 

 .بطريقة سهلة منظمة تلك املعروضاتومن مث التيسري على اجلمهور لرؤية 

لـس  إىل تعريف دستور ا) م ١٩٩٧، رضوانهبة (و) م ١٩٩٤، احلفناوي(ويشري      
  Icom (The International Council of Museums(الدويل للمتاحف 

بأنه أي مؤسسة تقام بشكل دائم بغرض احلفظ والدراسة والتسـامي  ) املتحف(مصطلح 
مبختلف الوسائل، وعلى األخص بغرض عرض جمموعات فنية أو تارخييـة أو علميـة أو   

 .رتكنولوجية على اجلمهور من أجل حتقيق املتعة والسرو

طـورت  )  Icom( ن منظمة املتاحف العاملية أب)  هـ١٤١٢الشاعر، (ويضيف       
م حبيـث أصـبح   ١٩٧٤هذا التعريف يف الندوة احلادية عشرة املنعقدة يف كوبنهاجن عام 

املتحف معهد دائم خلدمة اتمع وال يهدف إىل ربح مادي يفتح أبوابـه  : "ينص على أن 
 .٥ص " لتعلم واملتعةلعامة الناس بغرض الدراسة وا

 AAM( The American Association of Museums(أما منظمة املتاحف األمريكية       

أماكن جلمـع التـراث   : "بأا) هـ١٤١٢الشاعر، ( فتعرف املتاحف كما يشري لذلك 
وال يتم إدراك ذلـك يف   اإلنساين والطبيعي واحلفاظ عليه وعرضه بغرض التعليم والثقافة،

 .٥ص " ما مل تتوافر فيه اإلمكانات الفنية واخلربات املدربةاملتحف 



        كمـا اتفـق كـالً مـن     ومجعها متـاحف  وتعين كلمة متحف يف اللغة العربية       
بأنه املكان أو املبىن الذي حتفظ وتعرض فيـه  ) م٢٠٠٥ قادوس،(  و) م٢٠٠٤ العطار،(

قتنيات الثمينة ذات القيمة سواء القيمة املادية التحف واألعمال الفنية أو اآلثار القدمية أو امل
.                                                                                 أو املعنوية من أجل احلفاظ عليها والتمتع برؤيتها

 نشأة املتاحف :ثانياً

وصيانة القطع الثمينـة  عرفت املتاحف بأا منشأة علمية دف إىل حفظ وعرض       
ولدراسة نشأة املتاحف جند أا قد أُنشئت من قدمي األزل  واإلرث الفين والعلمي واآلثار،

خذ جيمعهـا يف  حيث أراد اإلنسان البدائي االحتفاظ بأغراضه الثمينة ومقتنياته اخلاصة، فأ
أخذ يف تأملـها  ، وكانت تلك القطع متثل له واقع معني يعتز ويفتخر ا، مث أماكن خاصة

 .بغية الوصول إىل مفهوم أعمق حول احمليط الذي يعيش فيه

أن ) "م٢٠٠٢ ،حممـد (ويشري  ويعترب املصريني القدماء هم أول من اهتم باملتاحف      
املعابد املصرية جبانب الغرض الديين املنوط ا، توفر فيها العرض واالقتناء، وبالرغم مـن  

مل يكن لديهم مفهوم املتحف، إال أنه ميكن القول بأن املعابد أم ـ املصريني القدماء ـ   
 .٢٣ص" املصرية أشبه باملتاحف

مل يكن اإلنسان يف العصور املصرية  القدمية  ويف العصور اليونانية والرومانية يسعى       
إىل مجع املقتنيات املختلفة كالتماثيل والرسومات واملخطوطات يف مكان واحد لعرضـها  

، فقد كانت كل تلك الفنـون معروضـة يف   يتمتعوا بتذوقها فنياً ومجالياً ناس حىتعلى ال
امليادين واملعابد واألسواق واحلدائق والقصور وبالتايل مل تكن هناك ضرورة لبناء متحـف  

 .باملعىن واملفهوم احلديث



وكانت املعابد على وجه اخلصوص تقوم إىل حد كبري بدور املتحف اآلن فهي تضم      
التماثيل والنقوش والرسوم اليت تصور مهام امللوك الدينية واليوميـة وتسـجيل املعـارك    

 .واألحداث اهلامة

يف األصل مكاناً مرتبطاً بأرباب احلكمة  املتحفوإذا نظرنا إىل بالد اليونان نرى أن       
               وهن الشقيقات التسع اللـوايت يـرعني الغنـاء والشـعر والفنـون والعلـوم ويشـري        

 متحـف  يوجـد  )(Heliconكان على جبل هلييكون : "بأنه) م١٩٧٥عبد القادر،(
Museum)( حيتوي على خمطوطات هسيودHesiod) (  ومتاثيل حميب الفنون، وميكن

 على كل مدرسة وقد كان يوجـد ميوزيـوم   )ةمكان أرباب احلكم(تقريباً إطالق كلمة 
 .٩ص") (Aristotle's  Lyceumو يف أكادميية أفالطون وليكوم أرسط )متحف(

 ،قـادوس (و ) م١٩٩٤ ،أمـل عـواد  (و) م١٩٧٥ عبد القادر،(ويتفق كالً من       
بأن أول وأشهر ميوزيوم يف العصـور  ) م٢٠٠٢ ،حممد(و) م٢٠٠٤ العطار،(و) م٢٠٠٣

بناءاً على ، م. ق  ٢٩٠األول مبدينة اإلسكندرية سنة  القدمية الذي أسسه بطليموس سوتري
، وهو عبارة عن مؤسسة حبثية علميـة يف املقـام   ميذ أرسطونصيحة دميتريوس فالريوم تل

عبارة عن مبىن حيوي العديد من قاعات البحث ومكـان إلقامـة العلمـاء     أيضاًاألول و
فه أشهر األول أن جيذب ملتحومكتبة كبرية وقاعة لتناول الطعام ولقد استطاع بطليموس 

زال بعد مرور مائة عام على إنشائه بسـبب   املتحف، إال أن هذا العلماء واألدباء وقتذاك
 .  احلروب اليت حلت على املنطقة وأدت إىل زوال أسرة البطاملة

:                إىل) م٢٠٠٤ ،العطـار (باملصـريني القـدماء ويشـري    ارتبطت نشأة املتحـف        
ار فكرة املتحف مبفهومه التثقيفي والديين يف مصر القدميـة ومبفهومـه التعليمـي    انتش"

ص "والتثقيفي والعلمي يف بالد اليونان وظهر بشكل جلي وواضح يف عهد دولة البطاملـة 
١٤. 



أن بداية فكرة املتاحف يف املدن واملعابد بـدأت يف بـالد   ) م٢٠٠٢ حممد،(ويرى       
عت كثرياً من التماثيل واآلثار الفنية، وكانت توضع بأسلوب اإلغريق، فأقيمت متاحف مج

مجيل حبيث تنسجم مع املكان ومل يكن الغرض من وضعها الدراسة، بل هو للتجميـل ال  
املعابد يف العامل القدمي يرى أا قد حوت خمازن حلفظ كل ما هو مثني من  إىلغري، والناظر 

لدينا اليوم، وكل دولة تقاس مبا يوجد يف معابـدها  املعادن واحللي وهي تعترب مبثابة البنوك 
 .من مقتنيات

وتقوم املعابد يف ذلك العهد إىل حد كبري بدور املتحف اآلن ملا حتتويه مـن متاثيـل         
خاصة باآلهلة وامللوك والعظماء وكبار الشخصيات إىل جانب الرسوم والنقوش اخلاصـة  

 .بأعمال امللوك اليومية والدينية

ويف عصر الرومان بدأ امليل إىل مجع واقتناء الكنوز الفنية نتيجة ازدياد ثروة الرومان       
يف أعقاب فتوحام الواسعة فلقد احتوت قصور األباطرة على جمموعات مـن التحـف   
والتماثيل وكانت تعرض يف قاعات خاصة أو يف احلمامات العامـة لتثقيـف الزائـرين    

توضيح الغرض احلقيقي : " على ) م٢٠٠٢ ،حممد(اكن ويؤكد دين على هذه األمواملترد
الروماين يف خطبـة  )  Agrippaأجريبا  "( من املتاحف مستشهداً مبا قاله القائد الشهري 

توى عامة ترمي إىل ضرورة عرض الصور الفنية على الشعب لتثقيفه والعمل على رفع املس
القصور للجماهري، وذكر أن أحسـن  ، ونادى بفتح كنوز الفكري لتقدير اجلمال والذوق

 . ٢٦ص " ما يف الفن هو أن يكون حتت تصرف اجلماهري ولكل من أراد استمتاعاً به

    كما اهتم اخللفاء األمويون والعباسيون باقتناء ومجـع التحـف يف قصـورهم، ويشـري     
 اخللفاء األندلسيني مجعوا كثرياً من النفـائس والتحـف يف  :"إىل أن ) م٢٠٠٣ ،قادوس(

 .٢٩١ص " قصورهم سواًء كانت يف مدينة طليطلة أو غرناطة أو اشبيلية أو قرطبة



وأصبحت أماكن العبـادة يف   يف العصور الوسطى مبخلفات املاضي،مل يهتم الناس       
متاحف العصـور  :"إىل أن ) م١٩٩٤ أمل عواد،(تلك العصور نفسها كمتاحف وتشري 

النهضة عندما اجتهت  حني أن ، يفلتوضيح املاضيري عن اخللود وليس الوسطى دف للتعب
لدراسة اإلنسان واجنازاته جعلت من املمكن تقدير األعمـال الفنيـة لـذاا وليسـت     
كانعكاسات للعلم املقدس ومن مث كان التطور يف اموعات العظيمة للنهضة مثل جمموعة 

 .٤ص" املديتشى يف فلورنسا

حقيقة إالّ يف اية القرن السابع عشـر املـيالدي    واملتحف كمبىن مستقل مل يظهر      
إىل أن أصل املتحف ميكن متييزه يف القرنني السادس عشـر  ) م١٩٩٤ أمل عواد،(وتؤكد 

 .والسابع عشر امليالدي يف تطور منطني من املباين الثانوية مها اخلزنة والقاعة

املعاصر يرى أن مصر هي والناظر إىل املتاحف يف الشرق الوسط يف العصر احلديث و      
م بأمر من حممد علـي باشـا   ١٨٣٥أول دولة عربية اهتمت باملتاحف وكان ذلك عام 

 ).م٢٠٠٢ حممد،(بإنشاء مصلحة اآلثار، ومتحفاً لآلثار كما أوضح ذلك 

  أمهية املتاحف: ثالثاً

تكمن أن أمهية املتاحف ) م١٩٩٤ ،احلفناوي(ية عظيمة ومتنوعة ويرى للمتاحف أمه     
 :يف النقاط التالية

 .أا معاهد ومراكز علمية وثقافية ومصدر معريف متنوع •
تساعد يف نقل احلقائق إىل الزائرين سواًء كانوا كباراً أم صغاراً يف أقـل وقـت    •

 .وبأسلوب بسيط ومؤثر
 .توفر فرص مفيدة للتعاون الفعال يف عملية الدراسة •
الدقيقة والتفكري املنطقي السـليم،   تنمي يف النشء اجتاهات خاصة مثل املالحظة •

 .واملسئولية امللزمة، وحب اجلمال، ورفع مستوى التذوق العام



تساعد يف رفع قدرة الزائر على تفهم مركزه يف بيئته احمللية، ومدى عظمة التطور  •
 .الفين والتارخيي واحلضاري لبلده بني العامل

جنـازات الثقافيـة للشـعوب    العبارة عن وسيلة فعاله لتوصيل األفكار اخلاصة با •
 . ، وللتقاليد اخلاصة بكل شعب لم احلديث، وللعاألخرى

 :فتضيف أمهية أخرى للمتاحف كما يلي) م١٩٩٧ هبة يوسف احلق،(أما       

أماكن مرحية ليس ا أي ضغوط مما يسمح للمرء أن يتعرف على العلوم املتنوعـة   •
 .بالسرعة اليت تناسبه

 .نشر التعليم يف وقت أقل وبأسلوب بسيط ومؤثرتلعب دوراً هاماً يف  •
إن أسلوب الرؤية يف املتحف صاحل لعرض جمموعة من احلقائق يف وقت واحد يف  •

 .موضوع متشعب
 .متد املتاحف الزائر بتعريف املعروضات وشرح هلا كخطوة أوىل حنو تفهمها •
 .يعرض املتحف معروضاته بشكل يؤدي إىل التمتع والدراسة •
بعضاً من مهام املتـاحف واملتمثلـة يف   ) م٢٠٠٤ ،خلوصي وآخرون(رض ويستع      

 :النقاط التالية

 .أا مصدراً من مصادر املعرفة والفنون •
تساعد العلماء والباحثني يف جمال البحث واالستقصاء وتزودهم مبا حيتاجون إليـه   •

 .من مواد ومعلومات ال يستغىن عنها يف البحث العلمي
اإلعالمية والسياحية تعترب املتاحف واجهة مهمة من واجهات أي دولة من الناحية  •

حيث تعطي للزائر فكرة واضحة وصورة جلية ملعامل تلك الدولة مما يترتب عليهـا  
 .منو يف احلركة السياحية وازدهار االقتصاد الوطين

 :مهام أخرى للمتاحف تكمن يف) م٢٠٠٤ ،العطار(ويضيف  



وسائل الترفيه للكبار والصغار من اجلمهـور لقضـاء   أن املتاحف تعد من إحدى  •
 .بعض الوقت لالستمتاع مبشاهدة املعروضات األثرية والفنية

تساعد على التواصل احلضاري عرب األجيال للمحافظة على الذاكرة العامة للوطن  •
 .من املاضي إىل املستقبل عرب احلاضر

ني أو املتخصصني فقط، بل متتد إىل كل وللمتاحف أمهية ثقافية ال تقتصر على املتعلم      
من يدخل املتحف، ملا يف تلك املتاحف من معروضات تساهم يف تنوع اخلربات وتعزز من 

 .االرتقاء بالذوق العام لدى اجلمهور

 أهداف املتاحف :رابعاً

 :هدفت املتاحف إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي      

 :بعضاً منها وهي) م١٩٩٤احلفناوي، (حيث يذكر 

التعريف املباشر بالتجارب احلامسة يف التاريخ واليت أدت إىل إجنازات رائعة يف جمـال   •
 .الثقافة والفن

 .تكريس تأمني حاجات املواطن الثقافية والتارخيية •
 .املساواة بني األفراد يف مجيع أقطار العامل •
 .حفظ اآلثار •
استخدمت كمتاحف أو عمل التغريات الالزمـة لتصـبح   تعديل القصور القدمية اليت  •

 .صاحلة للعرض مع توزيع اإلضاءة مبا يساعد على إبراز أمهية املعروضات
خلق الصلة املستمرة بني الشعب واملتحف وانتهاز فرص اإلجازات لتشجيع الناس على  •

 .اإلقبال على زيارة املتاحف أو مبعىن آخر السعي الدائب إىل جذب اجلمهور
واليت تسـتقرئ   الهتمام بالوسائل التعليمية واإلرشادية اليت تتمم املعرفة بأمهية األثر،ا •

 .املعلومات التارخيية والفنية املفيدة لزوار املتحف



 :إىل ما سبق) م٢٠٠٤البهنسي، (ويضيف       

 .بناء اإلنسان املواطن عن طريق تعريفه وتعريف العامل بتراثه وأجماده •
 .احلضارة يف خمتلف وجوههاإبراز وحدة آثار  •
متجيد التاريخ واالهتمام بالتراث، الذاكرة التارخيية، وتشجيع السياحة وتعميق الثقافة  •

 .الشعبية
متكني الزائرين من التعرف على تاريخ حضارة اإلنسان يف جمال من جمـاالت تطـوره    •

 .البشري أو املدين أو الثقايف أو العلمي
 .وللسائحنيتقدمي خدمة ثقافية للمواطنني  •
 .ترسيخ املعرفة بالتاريخ القدمي واحلديث •
تشجيع وتكرمي الفنانني من مصورين وحناتني وحفارين ومعماريني، وذلـك بعـرض    •

 .إنتاجهم يف متحف خاص للفن احلديث
 .العناية بأساليب العرض وتسهيل اإلطالع والزيارة •
 .شرية واإللكترونيةجتهيز املتحف جبميع إمكانيات الصيانة والترميم واحلماية الب •
تشجيع املقتنني وهواة مجع اآلثار على حفظ مقتنيام يف أماكن آمنة مفتوحة ألكـرب   •

 .عدد من الزائرين
 :إىل) م٢٠٠٤العطار، (ويشري      

املسامهة يف العملية التعليمية والتثقيفية للدارسني والباحثني من الصـغار والكبـار يف    •
 .باملتاحفخمتلف جماالت املعرفة املتعلقة 

 :إىل ذلك) م٢٠٠٥قادوس، (ويضيف      

 .احلنني إىل املاضي •
 .مجع الوثائق واحملافظة عليها •



 .زيادة الوعي بدور املتاحف يف تقدم اتمع •
 .أمهية وسائل اإلعالم بنشر كل ما هو جديد يف جمال املتاحف •
 .انتشار الدراسات األكادميية لتحديث وتطوير العلوم املتحفية •
 .النهضة احلديثة والتقدم التكنولوجي واالستفادة منه يف جمال املتاحفمتابعة  •
 .زيادة عدد املتاحف وتطورها تعترب من معايري تقدم األمم ورقيها •

 : أنواع املتاحف :خامساً

تعددت وتنوعت املتاحف حسب نوعية املعروضات ورمبا اقتصر املتحف على عرض       
، ويعتمد ذلك على سعة ذلك املتحف أكثر من نوعتلك األنواع أو عرض  نوع واحد من

) م٢٠٠٥ قـادوس، (ومقدار ما يستوعب من معروضات، وتنقسم املتاحف كما أشـار  
 :بشكل عام إىل مخسة أنواع رئيسية

 ": املتاحف األثرية"متاحف اآلثار  /١

تعترب من أقدم أنواع املتاحف يف العامل، وتتخصص يف عرض أهم املقتنيات األثريـة        
وهي ترتب عادة من األقدم إىل األحدث طبقاً لنوع القطع املتحفية والعصر الذي وجدت 

 : ، ومن أمثلة ذلكفيه

طـي  املتحف املصري القدمي بالقاهرة، واملتحف اإلسالمي بالقاهرة، واملتحـف الفب       
بالقاهرة، متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث حبي الزاهر، ومتحف التراث املكـي حبـي   

 .الرصيفة

 :متاحف الفنون /٢

تم جبمع وعرض أروع أعمال الرسامني والفنانني والنحـاتني واملعمـاريني علـى          
 : املستوى احمللي والعاملي وتنقسم إىل قسمني رئيسني مها



 متاحف الفنون التطبيقية /الفنون اجلميلة               ب متاحف /أ      

متحف اللوفر بفرنسا، واملتحف الدائم بكلية الفنـون التطبيقيـة بالقـاهرة،    : مثل      
 .ومتحف عمارة احلرمني الشريفني بأم اجلود

 : متاحف العلوم /٣

لطبيعـي  من أحدث أنواع املتاحف ومتخصصة يف مجع وعرض أحيـاء التـاريخ ا        
 : وأعمال الكشوف اجلغرافية ومن فروعها

املتحف اجليولوجي بالقاهرة، ومتحف جامعـة أم  : مثل متاحف اجليولوجيا §
 .القرى

مدينة امللك عبدالعزيز الفضائية باململكة العربيـة  : مثل متاحف علم الفلك §
 .السعودية، مبدينة جدة

 .متاحف الطاقة §
 .البحار مبدينة جدةمتحف علوم : متاحف علوم البحار مثل §

 
 : املتاحف املتخصصة /٤

حيث تم هذه املتاحف بعرض إنتاج فين بعينه دون غريه عن طريق ترتيب املقتنيات       
 :املتحفية ترتيباً تارخيياً ومن أمثلة تلك املتاحف

متحف الفنون الشـعبية، ومتحـف الشـمع    : مثل املتاحف التراثية الشعبية §
 .بالقاهرة

بالقـاهرة،  ) بيت الكريتليـه (متحف جايري أندرسون : مثل ثمتاحف األثا §
 .ومتحف عبدالرؤوف خليل مبدينة جدة



 :متاحف الرموز املصرية /٥

 .تم بعرض رموز مصر يف الفن واألدب والسياسة واألماكن اليت عاشوا فيها      

 :على تلك األنواع أنواع أخرى مثل) م١٩٩٧ هبة رضوان،(وتضيف        

 .خمصصة للتوعية متاحفـ 

 :متاحف املدنـ 

وهذه املتاحف تقدم دراسة ملدينة معينة أو إقليم معني وتعترب مراكز لتنسيق نشـاط        
 .التمثيل الثقايف لسكان احلضر، وهي تعترب من متاحف التاريخ

 :املدن املتحفيةـ 

هناك مدن بأكملها تصنفها الدول باعتبارها من املعامل التارخيية، وتعترب من متاحف       
 .اهلواء الطلق وهي املتاحف املفتوحة

 

 :متاحف التاريخ والوثائقـ 

حتتاج هذه املتاحف على مساحة أقل خلزانات العرض اليت توضع فيها معروضـاا        
 : ومن أمثلثها

 .متحف السكة احلديد، متاحف احلرب والسالممتحف الربيد،       

 :تمثل فيما يلييإىل تقسيم آخر للمتاحف ) م٢٠٠٤ العطار،(ويشري        

 :املتاحف املركزية •



حيث يكون مقرها يف عاصمة الدولة وهي معربة عن كل أقاليم وبيئـات الدولـة،         
متميزة يف علـم املتـاحف   وجيب أن تكون اإلدارة املسئولة عنها إدارة علمية ذات خربة 

وهذه املتاحف تكون راعية للمتاحف األخرى الصغرية اليت تقـام يف املـدن واملنـاطق    
يراعى يف تصميمها أن تكون كبرية متعددة األغراض حبيث تشمل كـل  و      ، األخرى

 .األنشطة املتحفية

 :متاحف العرض •
وهي متاحف مفتوحة على مدار األسبوع، ال تغلق أبواـا إال لظـروف خاصـة          

واستثنائية ويف العطالت الرمسية، وتقوم بتنظيم معروضاا بشكل منظم وتسجل يف دليـل  
 .خاص باملتحف معلن، وال بد أن يكون هذا العرض دائماً ومستقراً

 :متاحف األحباث •
ة األوىل وخمصصة إلجراء التجارب العلمية واملعملية يف وهي قائمة لألحباث بالدرج      

جماالت حمددة وخمصصة لتعليم الشباب معىن البحث العلمي ومهاراته وأدواته ومواده وهي 
 .ذات أمهية كبرية لتقدم البشرية ولتطور العلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أساليب تطوير املتاحف: املبحث الثاين

   :عناصر التصميم الداخلي للمتاحف

يعد العرض قلب املتحف النابض العتماده األسـس الفنيـة الصـحيحة يف الفـن           
التشكيلي والتطبيقي مما يؤثر بشكل واضح على الذوق السليم والرؤية الفنية العالية فيترك 
يف نفس املشاهد أو الزائر مشاهدة جيدة وأثراً طيباً ويرتقي بذوقه الفين السليم وخاصـة  

 .الفراغ املتحفي عناصر عناصر التصميم الداخليلدى النشء، ويقصد ب

أن هدف العرض اجليد يكمن يف هـدفني  ) م٢٠٠٢ ،حممد(و) م٢٠٠٥ قادوس،(ويرى 
 :رئيسيني مها

 .إظهار املعروضات بطريقة مباشرة تسر العني وتبهج املشاهد والزائر. أ   

 .ملعرفة والثقافةاالستفادة القصوى من تلك املعروضات باعتبارها وسيلة لنقل ا. ب   

البد من جناح عناصر التصميم الداخلي املختـارة داخـل   ولتحقيق هاذين اهلدفني       
 :املتحف واملتمثلة يف اآليت

 .التصميم املعماري للمتحف .١

 .احلوائط واألسقف واألرضيات داخل املتحف .٢

 .اللون ودوره على املعروضات .٣

 .الضوء وأثره علة املعروضات داخل املتحف .٤

 ).صناعية_ طبيعية(ية داخل املتحف التهو .٥



 .وحدات وفاترينات العرض .٦

 :وهنالك عناصر مكملة وهي      

 .أساليب العرض •

 .البطاقات الشارحة واملصاحبة للمعروضات •

 :التصميم املعماري للمتحف_ ١

البد من االستعداد لتصميم أي مبىن ليكون ذا طابع مغاير ومميز، أما يف حالة تصميم       
ملتحف فمن األمهية مبكان االستفادة من ختطيط املتاحف املوجودة حالياً، للتعـرف  مبىن ا

على سلبياا واجيابيتها ومن مث اختيار أفضل التخطيطات أو النظم اإلنشـائية للمتحـف   
 .اجلديد

ومن الضروري أن يكون املهندس املختص لتصميم وتنفيذ مبىن املتحف ملماً للغرض       
الوظيفي من إنشاء املتحف باإلضافة إىل معرفته بتاريخ املدينة أو املنطقة اليت حتوي املتحف 
ليكون املبىن مواكباً هلذا التاريخ وغري منفر يف ختطيطه مما له بالغ األثر يف راحـة الزائـر   

تحف واستمتاعه به، ومن اإلمكان مشاركة املسئول عن مبىن املتحف مـع املصـمم   للم
املعماري يف مناقشة املستوى الفين للمتحف واختيار ما هو أفضـل كاختيـار املسـقط    

حبيث أن يتوفر فيه أن نقطة البداية تنتـهي عنـدها    املناسب طبقاً لطبيعة وموقع املتحف،
بداخل املتحف دون أي عناء ع املشاهد أو الزائر رؤية ما نقطة النهاية يف الزيارة، ويستطي

 .وخيرج وهو راضياً عن ذلك العرض ،أو جهد

وبـث   ومن الضروري أيضا احتواء املتحف على حديقة متحفية إلراحـة الزائـر،        
وباإلمكان وضع بعض التحف اليت ال تتـأثر بالضـوء أو الغبـار     السرور والسعادة فيه،

يف تلك احلديقة مثل التماثيل الكبرية واألعمدة الرخامية واجلرانيتية اليت ال والتلوث البيئي 



تتأثر بالعوامل اجلوية، وميكن أن توضع بتلك احلديقة كافترييا لراحة الزائر وتقدمي بعـض  
العصائر والوجبات اخلفيفة له، وبيت للهدايا لبيع نسخ من معروضات املتحف أو كتيبات 

 .ملدينةخاصة باملتحف وآثار ا

ومن األمور الواجب توفرها يف مبىن املتحف أيضاً مكان لعرض املعروضات سـواًء       
مث قاعة أخرى ملكتبة املتحف حتوي مصادر ومراجع  كان عرضاً مؤقتاً أو عرضاً مستدمياً،

، وقاعة أخرى للمحاضـرات واالجتماعـات جمهـزة    خاصة بنوعية هذا املتحفوكتب 
من وسائل االستماع وامليكرفونات، والسـماعات واإلضـاءة،   بأحدث الوسائل التقنية 

بروجيكتور، كمبيوترات، جهاز فيـديو،  ( وأماكن اجللوس املرحية، ووسائل عرض خمتلفة
واليت تساهم يف تسهيل عملية إلقاء احملاضرات لعمل املواسم ) اخل ...ماكينة عرض األفالم

لدى اتمع الكائن به املتحف، باإلضـافة  الثقافية، واليت تكمل النشاط الثقايف والتوعوي 
إىل وجود وتوافر بدرومات تستخدم كمخازن حلفظ اآلثار قبل عرضها أو حلفظ النسـخ  

ال بد من توافر قاعات للباحثني املهتمني بدراسة املتاحف ومعروضاته،     املكررة، كذلك 
املتحـف واإلدارة   كما يزود مبىن املتحف مبجموعة من الغرف واحلجرات اخلاصة بأمناء

واملدير واحلراسة املدربة، كما جيب تزويد مبىن املتحف بدائرة تلفزيونية مغلقة وكامريات 
توزع على مجيع أجزاء املتحف املختلفة ألمن وسالمة املتحف وتسهيل متابعة الزوار أثناء 

 .جتواهلم باملتحف

طوابق السـفلى حلمايـة   وال بد من توفر شبكات حديدية حول النوافذ خاصة يف ال      
املعروضات من السرقة وكذلك تامني مداخل وخمارج املتحف مبجموعة من وسائل األمن 

 .احلديثة كاألجهزة اإللكترونية وأجهزة كشف املفرقعات ومحاية املعروضات



ويرى الباحث أن مجيع مباين املتاحف املقامة حالياً يف مكة املكرمة مل تنشأ لتكـون         
 اث والـذي فمنها ما مت حتويله ليكون متحفاً كمتحف مكة املكرمة لآلثار والتـر متحفاً، 

 .آل سعود رمحه اهللا تعاىل مث حول إىل متحف زعبدا لعزيكان قصراً للملك 

أو ما مت إنشاءه ليكون سكناً خاصاً لصاحب املتحف، ومت استخدام جزء من املـبىن        
الدينار اإلسالمي، متحف بيت التراث املكـي،  متحف : لعرض القطع املتحفية ومن أمثلته

 .، متحف التراث اإلنساينمتحف أم القرى

 .أو ما مت إنشاءه ليكون معرضاً كمعرض احلرمني الشريفني بأم اجلود      

 :  ختطيط املتحف وعمارته

عند التفكري إلنشاء متحف البد من اختيار موقع املتحف والختيار موقـع املتحـف        
اختيار قطعة أرض بسعر مـنخفض  : هنالك مثة أمور جيب أخذها يف االعتبار ومن ذلك

وبعيداً عن ضوضاء املواصالت والزحام الشديد وأن يكون يف موقع يسهل الوصول إليـه  
ملواصالت العامة ، وأن تكون قريبـة مـن دور العلـم    من مجيع أطراف املدينة بواسطة ا

ويفضل أن يكون ا حديقة أو جمموعة حدائق  ،رس واملعاهد واجلامعات واملكتباتكاملدا
ا أشجار كبرية وكثرية الستخدامها كمحميات طبيعية للمتحف ومعروضاته، وجيب أن 

واًء بتوسيع املبىن األصلي يكون بناء املتحف على مساحة كافية تسمح بتوسعته مستقبالً س
 .أو بناء مالحق خاصة باملتحف

التصميم العام للمتحف يعتمد كلياً على التخطيط املسبق لـه والغـرض الـرئيس          
إلنشائه، فهو يتميز بالدميومة بعكس املعرض الذي يتم بناؤه مث رفعه بعد فترة قصرية، لذا 

لتصميم يراعى فيه أمور عديدة منها كما  من األمهية مبكان االستعداد األمثل لوضع تصور
 ) :م٢٠٠٤العطار، (يرى ذلك 



أن يكون املتحف رائع املظهر جاذب وملفت لألنظار جلماله ورونقـه ومشوخـه   / ١
 .معرباً عن غاية وقيمة يف حد ذاته

أن يكون مبىن املتحف غري شاذاً عن املباين واملؤسسات الـيت حولـه متمشـياً    / ٢
 .أن يتسم بالبساطة واجلمالومتناسقاً معها، و

أن يكون اهلدف الذي من أجله أنشئ املتحف واضحاً، فهل هو متحف لعـرض  / ٣
 .اآلثار؟ أم هو متحف لعرض اللوحات الفنية؟ أم غري ذلك؟

أن تكون باملتحف حديقة واسعة بني املبىن والسور الذي يفصل املتحف وملحقاته / ٤
 يئة للزائر لرؤية معروضات املتحـف واملعـرب   عن الشارع، فهذه احلديقة عبارة عن

للزائرين من ضوضاء الشارع وازدحامه إىل اهلدوء والنظام داخل املتحف ويراعى أن 
تكون بتلك احلديقة استراحات للزائرين جللوسهم عليها واالستمتاع باهلواء الطلـق  

 .ويئتهم ملا سريونه فيما بعد

اقف واسعة لوقوف سـيارات الزائـرين   يفضل أن يكون جبوار مبىن املتحف مو/ ٥
 .للمتحف بعيداً عن املدخل الرئيسي للمتحف

البد من وجود مسجد أو جامع كبري إلقامة الصلوات املفروضة يتسع جلمـوع  / ٦
 .الزائرين وبه مكان خاص للنساء

يراعى أن تكون باملتحف أماكن لراحة الزائرين كاملطاعم والكافيتريات باإلضافة / ٧
 .  دورات مياه الئقة ونظيفة وجمهزة بأدوات النظافة كالصابون واملناديل إىل وجود

يراعى أن تكون باملتحف أيضاً مكتبة لبيع الكتب املتحفية وكتـالوج املتحـف   / ٨
باإلضافة إىل أماكن لبيع التذكارات والكروت السياحية واألفالم التسجيلية والوثائقية، 

 .لزوارمع وجود قاعة خاصة الستراحة كبار ا



للمبىن الـذي   الوجهة الرئيسيةيراعى أن يكون الباب الرئيس لزائري املتحف يف / ٩
واملعروضات مـن  حيتوي على الواجهة، وأن تكون األبواب اخلاصة بدخول املوظفني 

 .األبواب اجلانبية بالواجهات اجلانبية

كـان  يراعى أن تكون حجرة املدير وقاعة االجتماعات وغرف املـوظفني يف م / ١٠
 .بالدور األرضي يسهل التنقل بينها ألداء أعماهلم بعيداً عن قاعات العرض

يراعى يف تصميم املتحف أن يكون مدخل للمكتبة الرئيسية وأن حيوي املتحف / ١١
على غرف لألمن واحلراسة وغرف للعالقات العامة ووجود وحدة صحية جمهزة ألي 

باإلضافة إىل وجود وحدة إطفاء سريع طارئ قد حيدث للعاملني أو الزائرين للمتحف 
 .استعداداً حلدوث أي حريق قد يقع أو ماس كهربائي

باإلضافة إىل ما سبق البد من وضع جمموعة من األجهزة أثناء تصميم املتحف ليؤدي 
 :املتحف وظيفته بكل يسر وسهولة ومن تلك األجهزة

 : أجهزة التكييف/ أ

احمليط باملتحف مثل ارتفاع درجة احلرارة  حيث تصبح ضرورية عند عدم مالئمة اجلو
 .أو ارتفاع درجة الرطوبة أو حدوث تيارات هوائية وزوابع رعدية

والبد من استخدام أجهزة التكييف يف أضيق نطاق ممكن، واستبدال ذلـك بنظـام   
التهوية الطبيعية عن طريق النوافذ أو فتحات السقف إلدخال ضوء الشمس وجتديـد  

 .حفاهلواء داخل املت

 

 



 :أجهزة احلريق/ ب

بقـدر   يراعى عند تصميم املتحف أن تكون كل مواد البناء غري قابلـة لالشـتعال،  
اإلمكان ووضع نظام حمكم ألجهزة إطفاء احلريق، ويراعى أن تكون هنـاك أجهـزة   

 .إنذار ضد احلريق يف كل أجزاء املتحف

 ،الة حدوث حريـق ا أوتوماتيكيا يف حوجيب إعداد أجهزة التكييف حبيث يتم غلقه
وأن تكون األبواب مصنوعة من أنواع معزولة غري قابلة لالشتعال وتقفل أوتوماتيكيا 
أيضاً والبد أن يكون هناك جهاز إنذار لدى بلدية املدينة أو املنطقة اليت يوجـد ـا   
املتحف يف حالة اندالع حريق للتحرك فوراً جتاه املتحف وعدم االنتظار حـىت يـتم   

 .خصيالتبليغ الش

 :أجهزة األمن/ ج

البد أن يكون مبىن املتحف معزوالً وبعيداً عن املباين ااورة فال يكون مالصقاً هلـا  
وأن تكون  املعروضات داخل فترينـات زجاجيـة    وذلك للتقليل من خطر السرقة،

وميكن استخدام الدائرة التلفزيونيـة   مسيكة حمكمة الغلق بأقفال حبيث يصعب فتحها،
ملراقبة كل ما حيدث داخل املتحف، وان يكون دخول املتحف مـن خـالل   املغلقة 

وأن مينع متاماً دخول  ،ت احلادة واألسلحة بكافة أنواعهابوابات األمن الكاشفة لآلال
 .احلقائب وأن توضع داخل غرفة األمانات بعد الكشف عليها

لها، وأن وكل تلك األجهزة ال تغين عن وجود العنصر البشري الذي يشرف على عم
 .يكون هناك نظام لألمن الليلي يعتمد على األجهزة اإللكترونية والعنصر البشري

 

 



 :الدورية النظافةو الصيانة أجهزة/ د

فالنظافة شيء أساسي يف املتحف بالنسبة للمعروضات مما قد يعلق ـا مـن أتربـة    
 .أو بالنسبة للحجرات أو املمرات واجلدران والسقف الداخلي وخالفه،

   : إلدارة املتحفيةا

تعترب اإلدارة املتحفية قلب املتحف والعقل املدبر له والسبب الرئيسي إلجناح مهمة أي 
لذا من األمهية مبكان توفر جمموعة مـن الوظـائف    متحف وتقدمي خدمته للمجتمع،

 وليس من الضرورة وجودها يف كل متحف، املساعدة يف تطوير وإجناح أي متحف،
وفيما  واحتياجاته من العمالة حسب موقعه بني املتاحف وأمهيته، فلكل متحف ظروفه

 :يلي استعراض للوظائف العامة اليت جيب توافرها يف املتحف بصفة عامة

 :جملس إدارة املتحف )١(
وهو جملس مستقل يف إدارته ويعمل على رعاية شؤون املتحف اإلدارية واملالية،       

عضاء صادر قراره من رئيس إدارة جملس اهليئة ويتألف هذا الس من جمموعة من األ
 .التابع له املتحف، ومقرر هذا الس هو مدير املتحف املعني من قبل اهليئة

بان جملس إدارة املتحف يتكون ) م٢٠٠٥قادوس، (و ) م٢٠٠٢حممد، (ويذكر      
من أمني أول املتحف أو وكيل املتحف ويكون نائب الرئيس أو مدير املتحف، وهو 

 وأمناء املتحـف،  يقوم مبساعدة ومعاونة املدير يف تنفيذ مجيع قرارات جملس اإلدارة،
ورئيس الورش والصيانة، وكبري  وأمني املخازن، وسكرتري عام املتحف، وأمني املكتبة،

 .املرممني

وميكن أن يضم لعضوية جملس اإلدارة أمري املنطقة أو حمافظها أو عمدة احلي الـذي        
املتحف،كما ميكن أن يضم عضو أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة من  يوجد به



املختصني يف جمال املتحف للمساعدة يف رسم سياسات املتحف املستقبلية ومناقشة أمـور  
 .واختاذ القرارات الالزمة املتحف احلالية،

 :مدير املتحف) أ ( 

يها مجيع أعمال وأنشطة املتحف، وهو الشخصية احملورية واهلامة اليت يتوقف عل      
واالختيار اجليد ملدير املتحف هو أول عوامل جناح رسالة املتحف باإلضافة إىل مدى 

 .القوة والثقة والدعم الذي يعطي له لتنفيذ مهامه

وأن يتصف بالثقافة وذا  حيث البد أن يكون حاصالً على مؤهل علمي مناسب،      
خربة واسعة يف جماالت اإلدارة والنواحي الفنيـة   وله واسع األفق، شخصية متميزة،

ومسـاعداً   وان يكون ملماً باللغات األجنبية، ويقدر أمهية الدراسة والبحث العلمي،
 .ومشجعاً للباحثني واملختصني وحميب الثقافات واملتاحف

ومدير املتحف هو املسئول مسئولية كاملة أمام جملس إدارة املتحف عن تنفيـذ        
ويقوم بتمثيل متحفه لدى املتاحف واهليئات العلميـة واجلهـات القضـائية     ته،قرارا

ويقوم كذلك بتقدمي تقارير شهرية عن سري العمل يف املتحـف ويف   واإلدارة احمللية،
اية العام يقدم تقريراً يعرض فيه مجيع أعمال اليت أجنزهـا املتحـف واالقتراحـات    

وهو الذي يضع ميزانية املتحـف   الس عليها، واملشروعات اليت بعثها ليعتمد موافقة
 .ويتابعها من خالل املوظف املختص بذلك

 :نائب املدير أو وكيل املتحف) ب ( 

حيث يشغل هذا املنصب بترشيح من مدير املتحف وبقرار من رئيس جملس إدارة      
 ويقـوم جبميـع   ويكون لديه مؤهالت علميـة مناسـبة،   اهليئة التابع هلا املتحف،

ويسند إليه عدة مسئوليات منها احملافظة علـى مجيـع    اختصاصات املدير أثناء غيابه،



ويكون مسئوالً  األشياء املودعة مبخازن املتحف لتبقى يف حالة جيدة وصاحلة للعرض،
عن نظافة وحسن نظام أقسام املتحف وعن أعمال العـاملني وواجبـام وأعمـال    

 .واألجهزة واملختربات وصيانة املبايناحلراسة وأموال املخازن واملشتريات 

 :أمني أول املتحف) ج(      

حيث يشغل هذا املنصب أقدم األمناء سناً، ويكون مؤهل علمياً لتحمل مسئولية       
النائب يف غيابه ويقوم مبتابعة وتنفيذ أوامر املدير، ويكون مسئوالً عن النواحي الفنية 

 .يف صاالت العرض

                                              :أمناء املتحف) د(

 يشغل هذا املنصب جمموعة من األمناء حاصلني على مؤهل علمـي مناسـب،        
حبيث يقوم بفحص التحف  ويكون كل أمني هو املسئول عن قسم من أقسام املتحف،

الواردة للمتحف وتسجيلها بعد التثبت منها وإعدادها للعرض املتحفـي ويعـرض   
حف بشكل جيد ومناسب وهو املسئول مسئولية مباشرة عن معروضات املتحـف  الت

ويكون مسئوالً عن  وحبوزته السجل العام للمتحف وكذلك دفتر العهدة، يف قسمه،
ويشارك املـدير   تنفيذ وسائل اإلعالم والدعاية للمتحف يف وسائل اإلعالم املختلفة،

 .جملة املتحففيما يتصل مبطبوعات املتحف العلمية يف حترير 

 :أمني مكتبة املتحف) هـ(

 يتوىل هذا املنصب أمني مكتبة حاصل على مؤهل علمي يف نفس التخصـص،       
حيث يقوم بإمداد أمناء املتحف مبا حيتاجونه من مراجع وكتب تعينهم على البحـث  
العلمي والتوثيق وكذلك مساعدة الباحثني والدارسني وهو مسئول مسئولية كاملة عن 



ظام داخل املكتبة واحلفاظ على حمتويات املكتبة من كتب ومراجع نادرة ووضـع  الن
 .األسس والضوابط الستعارة الكتب خارج املكتبة

 :مرمم املتحف) و(

حيث البد من وجود عـدد مـن املـرممني     من الضروريات امللحقة باملتحف،     
وتـرميم معروضـات   احلاصلني على مؤهل مناسب يف جمال الترميم ومهمتهم صيانة 

ويف بعض املتاحف  املتحف مبساعدة أمني املتحف باعتباره ذو رأي ومعرفة يف الترميم،
الكربى هناك إدارة مستقلة للترميم يرأسها كبري املرممني ويساعده عدد مـن صـغار   

 .املرممني

 :مسئول العالقات العامة) ز(

 عالقـات العامـة،  ووجوده مهم بكل متحف ومن صفات شاغلها أن جييد ال      
وإجـراء العالقـات    وحاصل على مؤهل علمي مناسب ولديه القدرة على احلوار،

وأن يتميز بالسلوك احلسن واملهذب واألداء اجليـد يف   املناسبة مع اجلهات األخرى،
فقسم العالقات العامة هو واجهة املتحف أثنـاء   تنفيذ تعليمات جملس إدارة املتحف،

 .ائرين خاصة على املستوى الرمسيلزالتعامل مع اجلمهور ا

 :رئيس القسم الفين) ح(

حبيث يكون شخص حاصل على مؤهل علمي مناسب ويتبـع هـذا القسـم          
التصوير الفوتوغرايف للمتحف واملخترب العلمي وورش النجارة واحلدادة والكهربـاء  

 .والتكييف وغريها من األعمال الفنية اليت حيتاجها أي متحف

 

 



 :ترمجونامل) ط(   

حيث يلحق باملتحف مترمجون يف مجيع التخصصات خاصة يف املتاحف الكربى       
ملصاحبة الوفود األجنبية الزائرة للمتحف وترمجة الرسائل اليت ترد للمتحف ومساعدة 

 .أمناء املتحف يف بعض األمور العلمية

 :إدارة األمن واحلراسة) ي(

حراسة مبىن املتحف وتأمينه ويعهد ـذه   وهي إدارة مهمة جداً وعليها عبء      
املهمة إىل شرطة السياحة واآلثار التابعة لوزارة الداخلية مباشـرة ويكـون أفرادهـا    
 مدربني على احلراسة مع تزويدهم بأحدث األساليب التقنية يف عامل التأمني واحلراسة،

رض وتـأمني  وتكون مهمتهم مراقبة الزائرين واحلفاظ على النظام داخل صاالت الع
املعروضات طوال فترة الزيارة مث تأمني املبىن من مداخله وخمارجه يف أوقات الراحـة  

 .وأثناء الليل

  : أمن وسالمة املتحف

من وسالمة املتحف من أولويات واهتمامات املسئولني عـن املتـاحف علـى    أيعد 
أوجب احلفاظ عليها مستوى العامل نظراً ملا متثله تلك املتاحف من قيم تارخيية وعلمية 

وطرق محايـة املتـاحف    لتبقى لألجيال القادمة بالصورة اجليدة املوجودة عليه حالياً،
 :إىل ثالثة أقسام رئيسية هي) م٢٠٠٥قادوس، (و ) م٢٠٠٢حممد، (يقسمها 

 .محاية املعروضات )١(
 .محاية العاملني يف املتحف )٢(
 .محاية املبىن والزوار )٣(
 



 :محاية املعروضات: أوال

ن بقاء األثر حتت سطح األرض أو يف أعماق البحار قبل اكتشافه لـن يضـره   إ     
شيء، ولكن مبجرد استخراجه يكون عرضه للتلف عن طريق العوامل الـيت تسـاعد   

 : على تلفه ومن تلك العوامل

وتشمل احلرارة والرطوبة والغبار والضوء واملاء والتلوث اجلوي، : عوامل بيئية •
، لذا البد من أو الغري املباشر على املعروضات تأثريها املباشروهذه العوامل هلا 

اختاذ التدابري الالزمة للحفاظ على تلك املعروضات وصيانتها بواسطة كوادر 
فنية مؤهلة قادرة على التعرف على أسباب التلف وطرق الوقاية منه بـالطرق  

 .العلمية السليمة لبقاء األثر مدة أطول وحبالة جيدة
وتشمل تأثري القوارض واحلشرات واليت تعترب مـن أشـد   : ولوجيةعوامل بي •

وأخطر العوامل فتكاً بالتحف العضوية لسهولة تسللها إىل منـاطق العـرض   
 :طرق لوقاية املعروضات من خطرها ةوهناك عد والتخزين،

 .استعمال السموم واملصايد لقتل الفئران واجلرذان -

 .وبالعاملني يف املتحف دورياً حلمايتها رش املعروضات مببيدات غري ضارة ا -

 .فحص التحف جيداً قبل ختزينها أو عرضها باملتحف -

يف كـل دوالب أو درج  ) الباراديكلوروبرتين( وضع كميات من النفتالني أو مادة  -
 .لقتل احلشرات املوجودة به

اسة وتشمل الذين ينقلون العينات ويتعاملون معها إما أثناء الدر: عوامل بشرية •
أو أثناء العرض وكذلك احلراس والزوار عن طريق سـرقة املعروضـات أو   

 .ضياعها



 :وتتم الوقاية من ذلك عن طريق

 .حلزم الكامل مع العاملني باملتحفاعمل التأمني الالزم لكافة وسائل العرض و -

 .تعني حراس على مستوى عالٍ من التدريب واخلربة حلماية املعروضات من السرقة -

حلماية املتحف من السرقة باخلارج يصمم املتحف ويؤمن بعمل حزم ضوئية مـن   -
أشعة الليزر الغري مرئية يف فترة غلق املتحف، فعند قطع هذه األشعة مبرور أي شخص 
أمامها تصدر هذه األشعة إنذار بالسرقة لتنبيه حراس وأمن املتحف بوجـود سـرقة   

 . داخله

 .ي إىل مناطق التخزين يف املتحفاإلقالل من األبواب اليت تؤد -

على املوظفني والعاملني باملتحف إبراز بطائق التعريف الشخصية اخلاصة م حلراس  -
 .املتحف عند الدخول واخلروج من املتحف

ينبغي على حراس املتحف عدم التساهل مع الداخلني أو اخلارجني مـن املتحـف    -
 .بدون استثناء لضمان سالمة املعروضات

صيص حجرة الدراسة بالقرب من أماكن التخزين وأن يتم إحضار العينات هلـم  خت -
بعد تسجيلها يف حمضر والتوقيع عليها من قبل الدارس مث إعادة تلـك العينـات إىل   

 .مكاا مبحضر آخر

 .تركيب كامريات املراقبة احلديثة يف كافة ممرات وحجرات وقاعات املتحف -

 :احلرائق •
لتيار الكهربائي أو سوء تصرف الناس وللوقاية مـن خطـر   وهي حتدث إما بسبب ا

 :طرق لذلك ةاحلرائق هناك عد



 .منع التدخني داخل املتحف منعاً باتاً -

 .الوقاية من املواد القابلة لالشتعال وحفظها يف أماكن خمصصة لذلك   -

 .استخدام األسالك الكهربائية اجليدة وتوزيع األمحال بطريقة صحيحة -

 .انة بشركات متخصصة يف إطفاء احلرائقاالستع -

 .وضع أجهزة اإلنذار املبكر للحرائق داخل مبىن املتحف -

تدريب العاملني باملتحف يف كيفية التعامل أثناء احلرائق واستخدام األجهزة املختلفة  -
 .يف إطفاء احلرائق

إجراء الفحوصات الدورية حلماية املعروضات وختتلـف الفتـرات الالزمـة     •
العينات حسب أنواعها وحسب طرق التخزين املسـتعملة وأيضـاً    لفحص

 .حسب طرق إعداد املخازن ضد العوامل البيئية والبيولوجية
 :محاية العاملني باملتحف: ثانياً

تعد محاية العاملني باملتحف على رأس أولويات واهتمامـات املسـئولني عـن          
دث اليت حتدث أثنـاء تعاملـهم مـع    املتاحف باحملافظة عليهم وجتنبهم خماطر احلوا

 :حوادث منها ةحيث يواجه العاملني باملتحف عد املعروضات املتحفية،

التعامل مع املقتنيات املتحفية الكبرية عن طريق محلها مما قد يتسبب بإصـابات   . أ
 .بليغة وخطرية يف الظهر أو يف أجزاء من أجسادهم

مفتوح قد يؤثر علـى العـاملني    الغبار املتجمع على املعروضات املخزنة يف فناء . ب
الذين يقومون بتنظيفها وجتعلهم عرضة ألمراض اجلهاز التنفسي وغريها من أمراض 

 .احلساسية
 . احلشرات اليت تصيب بعض التحف قد تصيب العاملني بأمراض عديدة. ج



وهناك بعض احللول اليت قد تساهم يف عالج تلك احلوادث وتساهم يف محاية العامني 
 :واليت منها باملتحف

 .توفري أجهزة ومعدات خاصة بنقل القطع ذات األحجام الكبرية واألوزان الثقيلة •
استخدام الوسائل الصحية الواقية بإذن اهللا تعاىل أثنـاء تنظيـف املعروضـات     •

 .املتحفية
 .استخدام املبيدات احلشرية الغري ضارة باملعروضات والعاملني بصفة دورية •
 . عالج احلاالت الطارئةإنشاء مستوصف صغري يتوىل •
 .تطعيم العاملني باملتحف ضد األمراض املتوقعة •
زيادة البدالت الالزمة للموظفني والعمال عن املخاطر اليت قد تصـيبهم وقـت    •

 .العمل
 

 :محاية املبىن والزوار:ثالثاً

فـال   فحماية املبىن الذي حيوي املعروضات من أهم وأوىل مهام أمن وسالمة املتحف،
يكون املبىن مؤمناً تأميناً كامالً عن طريق ختطيط املبىن ختطيطاً سليماً يراعى فيه بد أن 

استشارة ذوي اخلربة يف جمال األمن واألمن الصناعي عن طريق وضع خطـط املـبىن   
وحتديد نقاط الضعف وتالفيها قبل فوات األوان وتوفري العدد الالزم مـن احلـراس   

 .الالزمني للمتحف

اليت حتتاج إىل محاية وتأمني املتحف إىل منطقتني كما أشـار لـذلك   وتنقسم املناطق 
 :ومها) م٢٠٠٥قادوس، (و ) م٢٠٠٢حممد، (

املناطق اخلارجية وتشتمل على محاية وتأمني املبىن واحلديقـة املتحفيـة مـن     .١
 .األخطار اخلارجية ويف مقدمتها السطو والسرقة



ل مبـا حيويـه مـن زوار    املناطق الداخلية وتشتمل محاية املتحف من الـداخ  .٢
 .وموظفني وحتف نادرة

 

 :احلماية اخلارجية ) أ(

 :فهناك عدد من التدابري واإلجراءات الالزمة للحد من فرص السطو والسرقة من ذلك

 .إضاءة املناطق احمليطة باملتحف ليالً §
 .قطع وإزالة األشجار القريبة من مبىن املتحف ملسافة ال تقل عن مخسة أمتار §
مبىن املتحف وخاصة بالدور األرضي بقضبان حديدية متينة، على أن تقوية نوافذ  §

 .يكون من السهل فتحها من الداخل يف حالة احلاجة إليها كمخرج للطوارئ
استخدام أنواع جيدة من األقفال احلديدية واستخدام أجهزة حديثة مثل اإلغالق  §

 .بالكمبيوتر أو استخدام األرقام السرية
 .املؤدية إىل داخل املتحف قدر املستطاعتقليل األبواب  §
وجود الشرطة يف املتحف على مدار الساعة على أن يكونوا مدربني تدريباً خاصاً  §

 .وجمهزين بأحدث األسلحة وأجهزة االتصال الالسلكي
تزويد املتحف من اخلارج بكامريات مراقبة من مجيع اجلهات ضمن دائرة تلفزيونية  §

 .مغلقة باملتحف
 .تحف بعمل شبكة من أشعة الليزر اليت تصدر إنذار بالسرقة عند قطعهاتأمني امل §
 .مالحظة حراس مبىن املتحف جيداً وحماولة تغيري أماكن تواجدهم بصفة دورية §

 
 

 :احلماية الداخلية )ب(



تتم محاية مبىن املتحف الداخلية من عدد من األشخاص منهم الزوار والعـاملني       
 :خلطوات التاليةباملتحف وذلك عن طريق ا

اختاذ االحتياطات الالزمة ضد إتالف العينات املعروضة أو العبث فيها من قبل  •
زوار املتحف وخاصة األطفال عن طريق مراقبتهم مراقبة شديدة وحثهم على 

 .عدم العبث باآلثار وتنمية احلس اجلمايل والثقايف لديهم
يف أمـاكن خمصصـة    منع التدخني واألكل والشرب داخل أروقة املتحف إالّ •

 .لذلك
نصح كبار السن بعدم االتكاء على فترينات العرض أو إسناد أيـديهم علـى    •

 .التماثيل والتحف خوفاً من حتطمها أو إتالفها
التأكد التام من مغادرة مجيع الزائرين باملتحف وقت إغالقه وذلك حفاظاً على  •

 صاالت وممرات أمن وسالمة املتحف عن طريق كامريات املراقبة املوجودة يف
 .املتحف باإلضافة إىل حراس املتحف

التأكد أيضاً من أن كل الزوار قد استردوا متعلقام الشخصية اليت تركوهـا   •
عند بوابة الدخول خشية أن يكون هناك خطر من وجود مفرقعات ضـمن  

 .هذه املتعلقات
أن نظافة املتحف والعناية باملعروضات من عوامل تقليل فرص السرقة، حيث  •

 . املظهر النظيف يبني مدى العناية مبحتويات املتحف
 
 
 
 :ـ احلوائط واألسقف واألرضيات داخل املتحف٢



v احلوائط والقواطيع: 

إن االهتمام حبوائط وجدران صاالت العرض وجعلها صاحلة للعرض مـن مهـام         
حيث تساعد عناصر التصميم الداخلي للمتحف وذلك مبشاركة املواد واأللوان املختلفة، 

يف حتديد املساحات الداخلية املطلوبة وكذلك تنظيم حركـة  ) القواطيع(حوائط التقسيم 
 .السري وحتديد مساره داخل املتحف وقاعاته

بأن النظام التقليدي اخلاص حبـوائط التقسـيم   ) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (وترى       
تكون متصـلة أو منفصـلة،    هو تقسيم املساحات بواسطة حوائط ثابتة رمبا) القواطيع(

وتوضح كذلك بأن االجتاه احلديث يتجه إىل تقسيم املساحات حبواجز متحركة أو حوائط 
 .خفيفة الوزن ميكن جتميعها أو تغيري أماكنها حسب احلاجة

 :إىل) م١٩٩٤أمل عواد، (وللقواطيع أقسام عديدة حيث تقسمها       

 ).،أ١(ل، كما يف الشكل رقم قواطيع حتتاج إىل التثبيت من أعلى ومن أسف §

 ).،ب١(قواطيع مستقرة على األرض كما يف الشكل رقم  §

قواطيع جمسمة ومستقرة على األرض بسبب عمقها، كما يف الشكل رقـم   §
 ).،ج١(

 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، : نقالً عن( أنواع القواطيع   ) ١(شكل رقم 

 :القابلة للفك والتركيب إىل اآليت القواطيع) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (وتقسم       



و تستخدم عند احلاجة إىل الفك والتركيب بيسر وسـهولة،  : قواطيع قابلة للفك .١
 .وهي تصنع من الوحدات املعدنية أو البالستيكية

وتستخدم إذا كانت حوائط القاعة كـبرية واملطلـوب   : القواطيع القابلة للحركة .٢
 .، وقد تشتمل على عوازل للصوتتقسيمها، بشرط فتحها وغلقها بأقل جمهود

وتستخدم لعمل تقسيم جزئي للمساحات الواسعة، وتعترب قواطيع أقـل  : الفواصل .٣
يف اإلرتفاع عن السقف، ورمبا تستخدم املتاحف الصغرية فواصل لفصل أجـزاء  

 .املتحف عن بعضها، حبيث تفصل اجلزء اإلداري عن املتحف

تســم كمــا أشــارت لــذلك                      وكــذلك ميكــن تكســية احلــوائط مبــواد ت      
 :مبا يلي) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (

 .مقاومتها للتآكل االستهالكي وللحرارة والعوامل البيئية املختلفة .١

 .أن تكون اخلامات املستخدمة سهلة التنظيف .٢

 .أن يكون مظهر اخلامات سطح يتميز باجلاذبية .٣

الرخام، األقمشة، ورق احلائط، الفلني، الدهانات، أو جتليد احلوائط : ومن تلك املواد     
 :عن طريق

 .ـ ألواح اخلشب

 .ـ ألواح البالستيك

 

 :األسقف §



توظف األسقف خلدمة التصميم الداخلي للمتحف وهي من أهم العناصر املعماريـة،       
وغرض االستخدام، واألسقف مرتبطـة  وتتنوع األسقف يف املنشآت تبعاً لتنوع حجمها 

ارتباطاً وثيقاً بنوع اإلضاءة املستخدمة، سوءاً كانت طبيعية أم صـناعية وكثافـة تلـك    
 ).طبيعية أو صناعية(اإلضاءة يف خدمة الرؤيا اجليدة وهي كذلك مرتبطة بأسلوب التهوية 

          وميكن تقسيم املكونات األساسية ألسـقف املتـاحف كمـا أشـارت لـذلك            
 :إىل نوعني) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (

 .ـ السقف األصلي لصالة العرض      

 .ـ السقف املستعار خلدمة التصميم الداخلي      

 : اخلامات املستخدمة يف األسقف 

إن طرق معاجلة السقف ختتلف باختالف وظيفة الفراغ ومساحته وارتفاع جدرانـه        
واملتطلبات التصميمية األخرى، فلو أريد انشاء سقف مير من خالله الضوء البد من اختيار 
الزجاج املناسب لذلك سوءاً كان زجاج مصنفر أو زجاج متألىلء، وأن يكون بعيداً عن 

بإنتظام وميكن استخدام بدائل للزجاج القابـل للكسـر مبـواد    الفتحات لتوزيع الضوء 
مصنوعة من البالستيك واألخذ يف االعتبار أن السقف يتحمل أيضـاً أجهـزة اإلضـاءة    
الصناعية، وكذلك احلال يف جعل السقف األصلي لقاعة العرض مدهون بدهانات خمتلفة 

) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (إلكسابه املتطلبات اجلمالية املطلوبة ويتم ذلك كم ذكرت 
بتنظيف السقف من الشوائب العالقة به، مث يدهن بالـدهانات  ) ت.خنفر، ب(نقالً عن 

املطلوبة سوءاً كانت زيتية أم بالستيكية بعد معجنته باملعجون املناسب، وميكن بعد ذلك 
 تكسية السقف مبواد أخرى كالبالطات البالستيكية واجلبسية بعد تقسيم السقف خبطوط
طولية وعرضية حسب طول وعرض البالطة مث تلصق البالطات باستخدام املادة الالصقة 



املناسبة، مث يركب إطار حملي أو مزخرف حسب التصميم املناسـب إلخفـاء أحـرف    
 .البالطات وللمحافظة عليها وإعطاء الناحية اجلمالية للسقف

) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (كر تذ) الكاذبة(وبالنسبة لألسقف املستعارة أو املعلقة       
أن من أغراض تلك األسقف إخفاء املواسري املختلفة وإعطاء منظر أفضل ومجال للسـقف  

 .وكذلك استخدامها كعازل للصوت واحلرارة

وترجع اختيار مواد التشطيبات للمبىن لعوامل عده من أمهها التكلفة وتأثري التنسـيق        
ه للرطوبة أو احلريق أو الصـوت ومـدى عمـره    املعماري ومظهره النسيجي ومقاومت

 .االفتراضي ومقاومته للكشط أو احلك ومكوناته

 :األرضيات §

تعترب األرضيات الركيزه األوىل يف أعمال التصميم الداخلي لقاعات العرض املتحفي،       
ألن جمهود الزائر يف الذهاب واالياب لفحص املعروضات والتمعن فيهـا وطبيعـة أرض   

 .هلا تأثري على اجهاد الزائر ودرجة التركيزاملتحف 

على نقطتان جيب أخذمها يف االعتبار عند ) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (وقد أكدت       
 :اختيار نوع األرضية ومها

قوة التحمل واملتانة مثل مقاومته التلف الذي تتعرض له معظم األرضيات مع ما " .١
 .روضاتينتج عن ذلك من تراكم التراب الضار باملع

 .٩٩ص".الصيانة واحتياجاا من حيث السهولة والكفاءة وتكاليف النظافة .٢

 

 :ومن أهم أنواع اخلامات املستخدمة يف األرضيات      



 :الرخام •

فهو يعترب من أكثر اخلامات املالئمة لألرضيات نظراً لسهولة احلصول عليه ومبا ميتاز       
وتعدد ألوانه وسهولة تنظيفه، ويتفـادى اسـتخدام    به من توازن مجاله وقيمته الزخرفية

األلوان الفاحتة منه نظراً إلنعكاساا العالية، ويتم استخدام األنواع القوية مـن الرخـام   
للسالمل واملمرات، وتقطع بالطاته إىل مربعات دقيقة ومتطابقة الشكل والسمك، ويركب 

سم وبفواصل ضيقة تسـقى  ٣ ومسك) ٤:١(على فرشة من خلطة األمسنت والرمل بنسبة 
عينات متنوعة من ) ٢(مبعجون جريي سائل مث ينظف البالط جيداً، ويوضح الشكل رقم 

 .الرخام

 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (عينات متنوعة من قطع الرخام ) ٢(شكل رقم 

 :اخلشب •

يعد اخلشب من أرقى أنواع مواد االكسـاء لألرضـيات كمـا ذكـرت ذلـك                     
وميتاز بإمكانية تنوع مقاساته، وقبوله يف صاالت العـرض  ) هـ١٤٢٧ل الشمراين، دال(

ألن لونه بيعث السرور يف النفس ويتوافق كثرياً مع معظم معروضات املتحـف، وأيضـاً   



مريح يف السري، ويعد اخلشب من أفضل اخلامات العازلة للحـرارة والرطوبـة واملاصـة    
 .للصوت

هبـه رضـوان   (وهنالك عدة أنواع من األرضـيات اخلشـبية ذكـرت منـها           
دالل (ألواح أرضية، أرضيات الباركية، أرضيات الـدوكش، وتـرى   ): م١٩٩٧احلق،

عمل هذه األرضيات من خشب السـنديان أو  :"أنه من األفضل ) هـ١٤٢٧الشمراين، 
، ويبني الشـكل  ٨٦ص"أو املاءالقرو أو الزان أو املاهوجي وذلك لقلة امتصاصه للرطوبة 

 .عينات لبعض األخشاب املستخدمة لألرضيات) ٣(رقم 

 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (عينات لبعض األخشاب املستخدمة لألرضيات  ) ٣(شكل رقم 

 :السرياميك •

يعترب اقتصـادياً، ويقتضـي   :"إىل أن هذا النوع ) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (تشري       
) مركب(صعبة إذا طليت بالشمع أو عوجلت بأي ورنيش بالستيك  عناية ورعاية ليست

 .١٠١ص"وهي الجتمع تراباً كما أا طويلة األمد



ـ ١٤٢٧دالل الشـمراين،  (ومن أهم خواص السرياميك تذكر        نقـالً عـن        ) هـ
 : ما يلي) ت.خنفر، ب(

ياه واحلرارة والصوت، سهولة تنظيفة، وتعدد أشكاله وألوانه ومقاساته، عازل للرطوبة وامل"
يظهر عينات متنوعة من ) ٤(، والشكل رقم ٨٧ص"مقاومته للحريق والتوصيل الكهربائي

 .السرياميك

 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، ( عينات متنوعة من بالطات السرياميك  ) ٤(شكل رقم 

 :الفلني •

ناعم ولـني    بأن من مميزاته أنه مقاوم للصوت و) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (تذكر       
بأن أرضيته متتـاز بإعتـداهلا   ) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (وال يسمح بالرطوبة وتضيف 

للرطوبة يف الشتاء واحلرارة يف الصيف، ويتحمل درجات احلرارة املختلفة، ويعيش حوايل 
ضعف األرضية املصنوعة من اخلشب العادي، ويساعد على عدم اإلنزالق وميتاز كـذلك  

 .عينات من الفلني) ٥(ة جداً أثناء املشي عليها، ويوضح الشكل رقم بأن أرضيته مرحي



 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (عينات من الفلني املستخدم لألرضيات  ) ٥(شكل رقم 

 :املوكيت •

ــري                                ــيات وتش ــية األرض ــائعة يف تكس ــات الش ــر اخلام ــن أكث ــرب م يعت
بأن املوكيت عبـارة عـن   ) م١٩٩٦الكردي، (عن  نقالً) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (

أنسجة متعددة بعضها طبيعي كالصوف واآلخر من األليـاف الصـناعية وبـاألخص    :"
النايلون الذي يتميز بالقوة إالّ أن الصوف أقل عرضه للكهرباء االستاتيكية، كما أن البقع 

 .٨٨ص"وأثار احلروق واألتربة ال تالحظ فيه بسهولة

يعمل على :"إىل أنه) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (مميزات املوكيت تشري  ومن أهم       
تدفئة القاعة، يقلل من حدة األصوات املزعجة، يعطي للقاعة مظهراً مبـهجاً، يتحمـل   

يوضح عينات من قطع املوكيت اليت ميكن استخدامها ) ٦(، والشكل رقم ٨٨ص"طويالً
 .بقاعات العرض

  
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (عينات من قطع املوكيت اليت ميكن استخدامها بقاعات العرض ) ٦(شكل رقم 

 

 



 :مشمع األرضية •

هذا النوع مقاوم للصوت وسهل التنظيف ويتحمل كثرة السري فوقه، وميكن تركيبه       
بسهولة ويباع بأسعار مناسبة وهو مرن وغري قابل لالشتعال أو التفاعل مـع األمحـاض   
ويقاوم التفتت والتشويه، ويثبت بواسطة املواد الالصقة على أرضية خشبية أو امسنتيـة أو  

عينات متنوعة من ) ٧(وجهه بالشمع ويلمع، ويبني الشكل رقم  خراسانية ومن مث ميسح
يبني مميزات وعيـوب وخـواص واسـتخدامات    ) ١(مشمع األرضيات، واجلدول رقم 

 .اخلامات املختلفة

 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (عينات من مشمع األرضية الفينيل   ) ٧(شكل رقم 

 استخداماته اخلواص العيوب املميزات اخلامة

 الرخام

 .سهولة احلصول عليه -

 .توازن مجالة وقيمة الزخرفية -

 .تعدد ألوانه -

 .سهولة تنظيفه -

ــدر   - ــة تص ــه الفاحت ألوان
 .انعكاسات عالية

يتصف باملتانة وأرضيته 
 .المعة ورنانة

األنواع القوية 
منه تستخدم 
للســـالمل 

 .واملمرات



 اخلشب

 .إمكانية تنوع مقاساته-

 .مريح يف السري -

 .يتوافق كثرياً مع معروضات املتحف -

 . سهل التنظيف -

 .ؤهقصر مدة بقا -

تأثر مواده الالصقة بالرطوبة  -
 .واملياه

سرعة تآكله نتيجة كثـرت   -
   .االحتكاك

 .دميومته طويلة -

عطي دفء للمكان ي -
 .ووقار له

ــرارة   - ــازل للح ع
 .والرطوبة

 .ماص للصوت -

ــاالت  يف ص
 .العرض

 كالسريامي

 .جيمع األتربةال -

 .طويل األمد -

 .اقتصادي -

بعض مـن أنواعـه بسـبب    
 .االنزالق

 .سهولة تنظيفه-

تعدد أشكاله وألوانه  -
 .ومقاساته

عازل للرطوبة واملياه  -
 .واحلرارة والصوت

ــق  - ــه للحري مقاومت
 .والتوصيل الكهربائي

ميكــــن  
استخدامه يف 
مجيع قاعات 
املتحـــف 

 .وممراته

 الفلني

 .تساعد على عدم االنزالقأرضيته -

 .مريح جداً أثناء املشي -

 .قابل لالتساخ -

 .يستهلك بسرعة -

 .عازل للصوت -

ــات  - ــل درج يتحم
 .احلرارة املختلفة

يعيش فترة أطول من  -
 .األخشاب العادية

يف صاالت -
 .العرض

ــة  - املكتبـ
 .املتحفية

 املوكيت

احلروق واألتربـة ال تالحـظ فيـه    -
 .بسهولة

 .على تدفئة القاعةيعمل  -

 .يقلل من حدة األصوات املزعجة -

 .يعطي للقاعة مظهراً مبهجاً -

 .يتحمل طويالً -

 .  أقل عرضه للكهرباء االستاتيكية -

 .قصر مدة بقاؤه -

 .يستلك بسرعة -

 .قابل لالتساخ -

 

ــددة  ــجة متع ذو أنس
بعضها طبيعي كالصوف 
واآلخر مـن األليـاف   

 .الصناعية كالنايلون

مجيـــع يف -
ــات  قاعــ

 .املتحف

يف الغرف  -
 .اإلدارية

شمع م
 األرضيات

 .كثافته ومرونته جيدة-

 .امتصاصه للصوت -

حياكي كثرياً األسـطح   .والتعريجسهل اخلدش 
 .الطبيعية كالرخام

يف صاالت -
 .العرض

يف املمرات  -



 .يباع بأسعار مناسبة -

 .غري قابل لالشتعال -

 .غري قابل للتفاعل مع األمحاض -

 .يثبت باملواد الالصقة -

 .معمر إذا استعمل بطريقة صحيحة -

 .مرن -

 .سهل التنظيف -

 .والسالمل

التراتزو 
الترابيع (

املزخرفة 
 )بالفسيفساء

 .جاذبة للمنظر-

 .اقتصادية -

 .سهل حفظها -

 .ال متتص الرطوبة- .ال متتص الرطوبة

جامدة وال حتـدث   -
 .صلبة - .ضوضاء

ــزاء  يف أجـ
الغري املتحف 

مفتوحـــة 
 .للجمهور

 املطاط

 .تكاليفه باهظة- .التنظيف لسه

 .ضار على املعادن -

 .يعطي رائحة كريهة -

 .مرن-

 .ناعم -

مالئم لغرف 
 .العرض

ترابيع 
 اإلسفلت

 .ميكن احلصول على ألوان خمتلفة منه-

 .يقاوم التفتت -

 .مرن نسبياً- 

 .سهل العناية به -

 .مضاد للحريق -

يف -
 .البدرومات

يف حاالت  -
 .الرطوبة

 مميزات وعيوب وخواص واستخدامات اخلامات املختلفة)١(جدول رقم 

 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (إعداد الباحث عن 

 :ـ اللون ودوره على املعروضات٣

تعد األضواء واأللوان من العوامل التصحيحية القادرة على زيادة قيمة املعروضـات        
 .املتحفية إذا مت توظيفهما بقدر من اخليال وحسن التمييز



حيث تبدأ عملية توظيف تلك األلوان على حوائط صالة العرض مبعرفـة الفكـرة         
معروضات ذلك املتحف يف نقل هذه الفكـرة،   الرئيسية للمتحف والدور الذي ستقوم به

فعناصر التصميم الداخلي ومنها األلوان هلا القدرة على اإلحياء للناظر أو الزائـر بالبيئـة   
الطبيعية للمعروضات أو احلقبة الزمنية اليت وجدت ا تلك املعروضات، وال بـد عنـد   

واملعروضـات وكـذلك    استخدام األلوان مالحظة خواص األلوان وتأثريها على املكان
عالقاا باحمليط املوجودة فيه وتأثري الضوء عليهـا، وأيضـاً عالقـة اللـون بـاحلوائط      
واألرضيات، وتأثريه على عالقة العناصر باخللفية، وهنالك اسهامات عديدة للضوء واللون 

) م١٩٩٩السـمنودي،  (تساعد على استغالل االستجابات الطبيعية للزوار كما بني ذلك 
استخدام مناطق الضوء واللون كمقاطع تستغل امليول اللونية والضوئية، لتغري "ريقعن ط

، وهنالك جمموعة من اإلصطالحات لتوزيع األلوان يف ٢٣٢ص"الزوار على متابعة التقدم
املتحف وقاعاته املختلفة وهو غري الزامي نظراً إلختالف ظروف العرض من بيئة ألخـرى  

 ):هـ١٤١٢الشاعر، (ر لذلك ومن تلك اإلصطالحات كما أشا

 :اللون الرمادي الفاتح والغامق .١

يستعمل اللون الرمادي الفاتح والغامق على اخلشب يف حالة معارض التعدين 
 . اخلاصة باستخراج املعادن من املناجم املوجودة باملتاحف التارخيية

 :اللون األمحر .٢

واملصـانع   يستعمل اللون األمحر يف حالة اآلالت أو املكنـات الزراعيـة  
 .وماكينات البخار

 

 

 :اللون األزرق الباهت .٣



يستعمل اللون األزرق الباهت يف حالة حجرات العرض اليت تقوم بعـرض  
الصناعات اليدوية اليت متثل التراث الشعيب، كما يستخدم يف قاعات عرض 

 .الطيور

 :اللون األصفر الزاهي .٤

اليت تسـتخدم يف   يستعمل يف حوائط احلجرات اليت تعرض املواد واألدوات
الصناعة أو منتجات تلك الصناعة، كمـا يسـتخدم يف عـرض عينـات     

 .احليوانات الربية

 :اللون األخضر الغامق جداً .٥

يستعمل اللون األخضر الغامق جداً خلف الواجهات الصـناعية واملعلقـة   
خبيوط النايلون واملضاءة بواسطة الكشافات املسلطة، والقطعة األثريـة أو  

 .اللون األصفر أو األبيضاحللي ذات 

 :اللون األزرق الغامق .٦

األكثر زرقة من التركواز أو الفريوز األزرق (يستعمل اللون األزرق الغامق 
يف صاالت عرض اآلثار اخلاصة حبضارات البحر األبيض املتوسط ) املخضر

 .القدمية أو عينات حيوانات البحار واحمليطات

 :اللون األرجواين الغامق .٧

ون األرجواين الغامق واألبيض والرمادي يف املعارض اليت تعرض يستعمل الل
 .الدروع واألسلحة اخلفيفة

بأن اللون ) :"Velardeم، ١٩٨٨(نقالً عن ) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (وتشري       
املتكرر يف أجزاء خمتلفة من املعرض مييل إىل توضيح العالقة بني تلك األجـزاء وجعلـها   



ويعترب الضوء األبيض من األلوان املرغوبة واملفضـلة يف قاعـات   ، ٥٥ص"متصلة ببعضها
 .عرض الفنون التشكيلية نظراً لعدم تأثريه على األشياء اليت جبواره

وللون عالقة وطيدة بالضوء فاللون يتأثر ويتغري بالضوء ونوعه، ودرجته ووضـوحه        
قة املعروضـات املتحفيـة   تبعاً لقوة الضوء الساقط عيه، وكذلك فإن للون أثر على عال

إىل أن املسـاحات  ) م١٩٩٣فليب وأخرون، (باخللفيات يف قاعات العرض حيث يشري 
 .الكبرية من احلوائط تناسبها األلوان القامتة، ولتجنب الرتابة ميكن تظليلها بدرجات متتالية

أن ) Award lockم،١٩٩٧(نقالً عـن  ) هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (وتذكر       
عالقة عضوية مبحيطها وبالفراغ الواقعة فيه حيث تكسب الفراغ جـو مالئـم،   لأللوان 

فاأللوان الفاحتة تضفي على الفراغ مزيد من السعة واإلشراق وتعطي املكان مزيـداً مـن   
االحساس بالراحة واهلدوء، أما األلوان الدافئة القامتة فتكسب الفراغ البارد مزيـداً مـن   

ان وصغره، وبالنسبة لألسقف فاأللوان الفاحتة تعطـي  الدفء وتعطي إحساس بضيق املك
 .إحساس باالرتفاع، يف حني تعطي األلوان القامتة إحساساً باالخنفاض

إىل أفضلية كـون  ) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (وعن عالقة اللون باألرضيات تشري       
ال بد مـن  األرضية أغمق من اجلدران وكذلك ال تعطي مادا قوة عاكسة قوية، وأيضاً 

واألثاث بدقة ليحقق التجانس املطلوب يف صالة " الفترينات"اختيار ألوان وحدات العرض 
 . العرض

 

 

 :ـ الضوء وأثره على املعروضات داخل املتحف٤



نظراً ملا متثله مـن   تعد اإلضاءة عنصراً هاماً من العناصر املهمة واحليوية ألي متحف،     
والناظر إىل مصدر اإلضاءة يرى أا تنقسم إىل  املتحفية، أمهية يف عرض وإبراز املعروضات

مصدر طبيعي وهو الشمس ومصدر صـناعي وهـو الكهربـاء أو    : قسمني رئيسيني مها
 .املصابيح الكهربائية

إىل أن هنالك عاملني يؤثران يف اختيار مصـدر الضـوء   ) م١٩٩٧هبه رضوان، (وتؤكد 
ار التفاصيل بدقة، وجيب أال يشكل سـبباً  جيب أن يكون مصدر الضوء كافياً إلظه:"مها

 .٦١ص" جوهرياً يف التلف

إضاءة : اإلضاءة الطبيعية إىل نوعني:"مصادر اإلضاءة إىل) م٢٠٠٥قادوس، (ويقسم       
مباشرة أي من الشمس مباشرة أو إضاءة منعكسة من السماء عن طريـق عـواكس يف   

ا وعيو٣٠٣ص" ا بالنسبة للمعروضاتاألسقف أو احلوائط وكل وسيلة هلا مميزا. 

 :طرق اإلضاءة الطبيعية

 :اإلضاءة عن طريق السقف .١

  :اإلضاءة من السقف      

جمموعة من مميزات اإلضاءة من السـقف يف النقـاط   ) م١٩٩٧، رعبدا لقاد(يضع       
 :التالية

املتعددة أا مصدراً سهالً للضوء الثابت أقل تعريضاً مبالمح خمتلفة يف احلجرات  •
يف املبىن، وباملعوقات اجلانبية كالعمائر واألشجار واليت قد تقلل وتغري من كمية 

 .الضوء عن طريق تكسريه أو عمل ظل
إمكانية تنظيم كمية الضوء الذي يقع على معروضات املتحف وضمان ضـوء   •

 .كامل وموحد يعطي إضاءة جيدة بأقل انعكاسات أو تشتيت



 . ميكن استخدامها يف العرضتوفري مساحات اجلدران اليت •
االتساع األقصى يف تقييم املكان داخل املبىن الذي ميكن تقسيمه دون احلاجة إىل  •

 . فناء أو منور
 .تسهيل عملية اإلجراءات األمنية نظراً لقلة الفتحات يف اجلدران اخلارجية •
 طريـق  نعن اإلضاءة مإىل بعض األضرار الناجتة ) م١٩٧٧، رعبدا لقاد(ويضيف       
سقف واليت ميكن التغلب عليها ومعاجلتها بالوسائل الفنية والبنائية ومن تلك األضرار األ

 :ما يلي

 .زيادة الضوء املشع بأشعة غري منتظمة •
األضرار اليت ميكن التخلص منها يف أي نظام لإلضاءة من السماء كزيـادة وزن   •

 .السقف وانتشار توزيع احلرارة بدون نظام
 .الضوء وتأثريه على الزواررتابة توزيع  •
التعقيد الكبري للمشاكل املعمارية والفنية املتطلب توافرها يف مثل هذا السـقف   •

الذي يعد هلذا النوع من اإلضاءة والذي خيدم أغراض خمتلفة كمشاكل خمتصـة  
 .باحلرارة، والصيانة، واإلضاءة، واألمن

) ٨(لسقف، أما الشكل رقـم  نظم اإلضاءة الطبيعية من ا) ٩(ويوضح الشكل رقم      
 .فهو عبارة عن صورة فوتوغرافية لإلضاءة من السقف يف متحف مكة لآلثار والتراث

 



 
 

 )الباحث تصوير(والتراث اإلضاءة من السقف يف متحف مكة لآلثار ) ٨(صورة رقم 

 :اإلضاءة اجلانبية.٢

النوافذ املختلفة األشكال واألحجام أو بواسطة فتحات متصلة ميكن وضعها  ويقصد ا
) م١٩٧٧ ،رعبدا لقاد(مميزات عديدة حيث يتفقعلى مستوى الرؤية ولتلك اإلضاءة 

 :على ذكر املميزات التالية) م١٩٩٤ ،احلفناوي(و

تعطي ضوءاً مالئماً للمعروضات املوضوعة على اجلدران أو يف وسط احلجرة  •
 .زاوية مناسبة ملصدر الضوءعلى 

إبراز الربيق الزييت يف اللوحات الزيتية والتماثيل اليت أنتجت يف القرون املاضية  •
مع األخذ يف االعتبار االستعمال الصحيح ملساحات األرضية وشكل القاعات 

 .وأحجامها وعمقها بالنسبة للجدار اخلارجي



تصميم املبىن حبيث يسـمح   توفري البساطة واالقتصاد بأقصى ما ميكن يف نظام •
والذي ميكن أن يوفر بفضل النوافـذ   باستعمال تسقيف عادي وغري شفاف،

اجلانبية طريقة مرحية وسهلة لتنظيم التهوية واحلرارة يف املتاحف اليت ال تستطيع 
 .جتهيز نفسها بأجهزة التكييف الغالية الثمن

هور مناظر مجيلـة  ميكن جتهيز بعضاً من تلك النوافذ بزجاج شفاف يسمح بظ •
للبيئة اخلارجية كاحلدائق ذات التصميم اهلندسي البديع وهذه مفيدة ألا تريح 

 .أعني الزائر وجتدد نشاطه
وبعد عرض تلك املميزات البد من وجود أضرار يف استخدام اإلضاءة اجلانبيـة        

 :يف الضرر التايل) م١٩٩٤ ،احلفناوي(و) م١٩٧٧ ،رعبدا لقاد(حيث يتفق 

دواليب العرض والرسومات الزيتية أو أي شيء له و تشغل النوافذ مساحة اجلدار      
سطح عاكس ناعم إذا وضع على احلائط املواجهة ملصدر الضوء يسبب حتماً تـداخل  

طريقة اإلضـاءة اجلانبيـة يف   ) ١٠(، ويبني الشكل رقم نعكاسات اليت تعوق الرؤيةاال
 .املتحف اجلامعي بالعزيزية

أن االجتاه اآلن ) م١٩٩٤احلفناوي، (و) م١٩٧٧وآخرون،  رعبدا لقاد(ويؤكد       
، واالستعاضة عنه بإضاءة مركزة تغين عن فكرة الضوء على نسق واحديف املتاحف يس

، وذه الطريقة تكون واضحة وملفتـه  دران أو على جمموعة من املعروضاتعلى اجل
 .للنظر

وبالتايل بدالً من إضاءة احلجرة كلها وجد أنه من األفضل إضاءة الفترينات مـن        
الداخل إما بواسطة اإلضاءة الصناعية أو بوضع خلفية من الزجاج املصنفر الذي يسمح 

 .بدخول ضوء النهار من اخلارج



 أسفل واألفضل هو عدم فتح أكثر من نافذة يف اجلدار الواحد وجيب أال ترتل إىل      
من مستوى الرجل الواقف، والفتحات جيب أن تكون بـالعمق الكـايف وأالّ يزيـد    

، وتسـاعد اإلضـاءة   اعة وارتفاعها نصف ارتفاع القاعةاتساعها عن ثلث اتساع الق
الطبيعية عندما جتتاز األسقف املمتدة على إضفاء الشخصية الداخلية املميزة للمتحف، 

يف كمية الضوء الطبيعي املار عرب طبقـة الزجـاج   وتتحكم الطبقات العليا لألسطح 
 .املشتت

 

 
 )تصوير الباحث(اإلضاءة من اجلانب يف متحف جامعة أم القرى  ) ١٠(رقم  شكل

 

عواقب الضوء الطبيعـي مـن النوافـذ علـى رؤيـة      ) ١١(ويوضح الشكل رقم       
 .يةفيبني مميزات وعيوب اإلضاءة الطبيع) ٢(املعروضات، أما اجلدول رقم 

 



 
 يوضح نظم اإلضاءة الطبيعية من السقف) ٩(شكل رقم 

 .٢٤٧ص)م١٩٩٣آخرون، فيليب و*(

 



 
 

 

 .٢٦٦ص)م١٩٩٤، عواد لأم( عواقب الضوء الطبيعي من النوافذ على رؤية املعروضات) ١١(شكل رقم 

 

       



 

ــوع                  نـ
 اإلضاءة

 احلالة
 اإلضاءة اجلانبية اإلضاءة من السقف

املم
ــ
ــ

ات
 يز

مصدر ضـوء ثابـت    .١
وحر وأقل ميالً للتأثر 
ــة  ــاهر املختلف باملظ
املتنوعة باملبىن وبـأي  

 .عوائق جانبية
إمكانية تنظيم كميـة   .٢

الضوء الواقـع علـى   
الصور أو املعروضات 
األخرى لتأمني إضاءة 
ــدة،  ــة وموح كامل
وإعطاء رؤية جيـدة  
بأقل ما ميكـن مـن   

 . االنعكاس
االقتصاد من مسـاحة   .٣

 .اجلدار
توفري أكرب اتسـاع يف   .٤

تصميم املساحة داخل 
 .املبىن

تسهيل إجراءات األمن  .٥
بسبب قلة الفتحـات  
 . يف اجلدران اخلارجية

مالئم بصفة خاصة يف إظهـار   .١
وتوضيح الشكل والصـفات  
املضـيئة للصـور والتماثيــل   

 .القدمية
تقدمي أقصى ما ميكـن مـن    .٢

البساطة واالقتصاد يف طـراز  
 .املبىن

باختاذ طريقـة مرحبـة   يسمح  .٣
وبسيطة لتنظيم التهوية ودرجة 
احلرارة يف املتـاحف الـيت ال   
حتتمل األموال الباهظة ألجهزة 

 .تكييف اهلواء
ميكن أن تغطى بزجاج شفاف  .٤

يسمح برؤية مشـاهد سـارة   
للمناظر اليت خارج املبىن، وهذا 
يشكل حتوالً مرحيـاً لعيـون   

 .الزائرين
تعطي النوافذ ضـوءاً لطيفـاً    .٥

لمعروضــات املوضــوعة إىل ل
جانب احلوائط األخـرى ويف  
وسط الغرفة بزاوية صـحيحة  

 .تناسب مصدر الضوء



 

 مميزات وعيوب اإلضاءة الطبيعية  ) ٢(جدول رقم 

 )م١٩٩٣ فيليب وآخرون،(وضع الباحث عن                                                       

 

العي
ــ
ــ
ـ

 وب

ميكن اختراق أغلـب   .١
الضوء املنتشر أو املشع 

 .بأشعة غري منتظمة
هلا القابلية ألن تغطى  .٢

باألتربــة، وخطــورة 
االنكسار، وخطـورة  
تسرب مياه األمطار، 
وتكثــف الضــباب، 

 .أشعة الشمسودخول 
ــاءة،   .٣ ــة اإلض رتاب

ومضايقتها الشـديدة  
للزائرين الذين يزورون 
عـدداً متتابعـاً مـن    
الغرف املضـاءة مـن   

 .أعلى
ــديد   .٤ ــد الش التعقي

للمشاكل املعماريـة  
والفنية اليت حتل بإجياد 
سقف يوافق هذا النوع 
من اإلضاءة، وخيـدم  
كثرياً مـن أغراضـها   

 .املختلفة

النوافـذ  احلائط املوجود فيـه   .١
 .سيصبح عدمي الفائدة

احلائط املقابل سيكون أيضـاً   .٢
تعكـس   الفائدة حيـث عدمي 

، "الفترينـات "خزانات العرض
والصور وأي قطعـة أخـرى   
يكون هلا سطح ناعم األشعة، 
إذا وضعت على احلائط املواجه 
ملصدر الضوء، وسيسبب ذلك 
بالضرورة انعكاسات لألشعة 

 .تعوق الرؤية



 :طرق اإلضاءة الصناعية

على تقسيم اإلضـاءة الصـناعية إىل   ) م٢٠٠٥قادوس، (و) م٢٠٠٢حممد، (يتفق       
 :مخسة أنواع رئيسية هي

مباشرة حيـث يتجـه   " املصباح"مأخوذ من الضوء الصناعي :مباشرةـ إضاءة ١    
يف اجتاه التحفة ومن عيوبه أنه يسبب ظالالً وبريقاً عالياً  الفيض الضوئي كلياً إىل أسفل
 . على سطح التحفة املعروضة

ـ ٦٠وفيها يتجه الفيض الضوئي بنسبه من   :مباشرة شبهـ إضاءة ٢        % ٨٠ـ
وتستخدم هذه الطريقة للتغلب على املظـاهر املعيبـة    اقية ألعلىإىل أسفل والنسبة الب

للضوء املباشر، فضالً عن أا تعطي منظراً مزخرفاً، حيث يسلط الضـوء إىل أعلـى   
 .السقف فتخفف من التباين العنيف

% ٦٠ـ٤٠وفيها يتجه نصف الفيض الضوئي بنسبه من  :منتشرةـ إضاءة ٣      
وتنطبق على املصابيح الـيت تعكـس   ويف مجيع االجتاهات إىل أسفل والباقي إىل أعلى 

على احلوائط، ومن مميزات هذا النـوع  والسقف  ومعظم إضاءا على السطح األفقي 
 .انعدام الظالل احلادة

وفيها يتجه اجلزء األكرب من الفيض الضوئي بنسبه   :غري مباشرة شبهإضاءة ـ ٤     
، ويستعمل زجاج مصنفر مسيك للسماح جلزء إىل أعلى والباقي إىل أسفل% ٨٠ـ٦٠

من الضوء باملرور إىل أسفل، وتعتمد على جودة الزجاج املصنفر للمصباح الذي جينبنا 
 .الربيق العايل



وفيها يكون الفيض الضوئي كلـه متجهـاً إىل أعلـى     :غري مباشرةإضاءة ـ ٥    
اجليد لإلضاءة واختفاء  بواسطة منعكسات مظلمة مقلوبة، وتتميز هذه الطريقة بالتوزيع
 .الظالل احلادة وقلة الربيق وانعدام الوهج الصادر من املصباح

 .يوضح مناذج لنظم اإلضاءة املوصى ا عملياً) ١٢(والشكل رقم       

 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (مناذج لنظم اإلضاءة املوصى ا عملياً    ) ١٢(شكل رقم 

ـ :"أنه) م٢٠٠٤العطار، (ويؤكد        اءة من خالل التجارب ثبت أن استخدام اإلض
حيقق أسلوب اإلضاءة الثابت واملريح واملساعد على  ،الصناعية يف كل قاعات املتحف

والربدي وغريها مثل العمالت والصور الزيتية والنسيج والزجاج  وضوح املعروضات،
) ١٣(، ويبني الشكل رقـم  ٧٥ص"الفنية بدقة، وإظهار تفاصيلها من القطع الصغرية



صورة فوتوغرافية الستخدام اإلضاءة الصناعية يف كل قاعات معرض عمارة احلـرمني  
 .الشريفني

 
 )تصوير الباحث(استخدام اإلضاءة الصناعية يف كل قاعات معرض عمارة احلرمني الشريفني ) ١٣(رقم  شكل

 ):صناعية_طبيعية(ـ التهوية داخل املتحف ٥

بأا تغيري هـواء  ) :"م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (ميكن تعريف التهوية كما ذكرت       
احليزات الداخلية بإحالل هواء خارجي حمله بكميات تتفق مع طبيعة احليز ذاتـه ومـن   

 .مقاسات ونوع العمل الذي جيري بداخله

 :وتتم التهوية بطريقتني مها      

 .Ventilation Naturalالتهوية الطبيعية  .١

 .١٤٨ص".Artificial Ventilationالتهوية الصناعية  .٢

 :فتقسم التهوية إىل) م١٩٩٤أمل عواد، (أما       

 Local Ventilation): احمللية(التهوية املوضعية  .١



  Natural Ventilation: التهوية الطبيعية .٢

  Mechanical Ventilation): الصناعية(التهوية امليكانيكية  .٣

 Full Ventilation):  نظام تكييف اهلواء(التهوية الكاملة  .٤

 Local Ventilation): احمللية(التهوية املوضعية /   ١

يفضل استخدام هذه التهوية إذا علم مصدر انبعاث األتربة، وهي تعتمد على سحب       
لتهويـة      اهلواء امللوث إىل أوعية حتوي زيوت ذو مذيبات، وعند استخدام هذا النوع من ا

ال بد أن تكون فتحات التهوية الطبيعية مناسبة لوجود واستمرار تواجد هواء نقي داخـل  
 .املتحف

 

 Natural Ventilation: التهوية الطبيعية/ ٢

تتم عن طريق الفتحات املوجودة يف احلوائط اخلارجية للمبىن كالنوافـذ واألبـواب         
اً كبرياً حبالة الطقس واملناخ اخلـارجي وكـذلك   لدخول اهلواء اخلارجي، وهي تتأثر تأثر

بتشكيل احليزات الداخلية وارتفاعها وأوضاع احلوائط وأيضاً اتساع ووضع النوافذ، وترى 
ميكن استخدام أجهزة حديثة تتحكم تلقائياً يف التهوية الطبيعية :"بأنه) م١٩٩٤أمل عواد، (

 .١٧٠ص"عن طريق غلق فتحات التهوية مبجرد حدوث حريق

 .يوضح الفتحات املقابلة للنوافذ وتأثريها على حركة اهلواء) ١٤(والشكل رقم       

 



 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (الفتحات املقابلة للنوافذ وتأثريها على حركة اهلواء  ) ١٤(شكل رقم 

  Mechanical Ventilation): الصناعية(التهوية امليكانيكية / ٣

وهي أكثر قدرة من التهوية الطبيعية نظراً إلمكانية السيطرة التامة عليها، وتتم عـن        
طريق نظام يعتمد على دفع اهلواء بواسطة ضغط مروحة أو عدة مراوح تعمل على سحب 

اهلواء اخلارجي بوسـائل متعـددة وتدفعـه لـداخل املـبىن كمـا أشـارت لـذلك                           
 ).م١٩٩٧، هبه رضوان احلق(

احلصول على تربيد اضايف بواسـطة  "بإمكانية ) م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (وترى       
الترطيب األوتوماتيكي للكوات من أنبوبة فوق السقف، كما ميكن أن تركـب أجهـزة   
التهوية مع مرشحات مناسبة إلبعاد تكون األتربة وتكون كذلك متصلة مباكينات التربيد 

نها أنواع بسيطة خمتلفة، وتناسب املراوح الكهربائية قاعات وغرفة والترطيب اليت يوجد م
 .١٥٢ص"املالبس واملخازن بصفة خاصة

 

 

 Full Ventilation):  نظام تكييف اهلواء(التهوية الكاملة / ٤



تعريف تكييف اهلواء حسب تعريـف مجعيـة   ) م١٩٩٧هبه رضوان احلق،(تذكر       
العملية اليت يعاجل ا :"بأنه) Ashrae(هلواء األمريكية مهندسي التدفئة والتربيد وتكييف ا

اهلواء لكي يتم يف نفس الوقت تنظيم كل من درجة حرارته، ونسبة رطوبتـه وتنظيفـه   
 . ١٥٢،١٥٣ص"وتوزيعه بطريقة معينه وذلك ليفي باحتاجات احليز املكيف

تحكم يف كمية اهلواء وذه التهوية ميكن السيطرة الكاملة على التهوية حبيث ميكن ال     
ويف درجة تسخينه أو تربيده وكذلك السيطرة على درجة الرطوبة، وعن طريـق هـذه   
التهوية ميكن جعل الضغط الداخلي أكثر قليالً من الضغط اخلارجي عن طريق طرد اهلواء 

 .امللوث إىل اخلارج عرب الفتحات

 :تحفوهنالك عوامل جيب مراعاا عند تصميم التكييف يف امل      

 :جمموعة من العوامل منها) م١٩٩٧هبه رضوان احلق،(حيث تذكر       

 .جيب جتنب التغريات املفاجئة يف درجة احلرارة .١

% ٦٠ْم ورطوبة نسبيه  ١٨ترتبط درجة احلرارة بالرطوبة النسبية فدرجة حرارة  .٢
 .تكون مناسبة

وخيشى من زيادة هذه النسبة ملنـع  % ٦٠:٥٠من  النسبة املناسبة للرطوبة النسبيه .٣
 .تكون العفن كما خيشى من قلة هذه النسبه أيضاً

 .جيب مراعاة وية املبىن لتجنب تلوث اهلواء .٤

 .نقاء اهلواء مهم ملنع تراكم وانتشار الغبار على املعروضات .٥

 .جيب احلصول على أجهزة إقتصادية .٦



عند اختيارها أن تكون مالئمة للمكـان املـراد    أما أنظمة التكييف باملتاحف فال بد     
 :تكييفه وهي تنقسم إىل

 .ـ التكييف املركزي

 .ـ التكييف نصف املركزي

 ).م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (ـ نظام الوحدات املستقلة، كما أوضحت ذلك 

على اهتمام املصمم الداخلي بإختيار وتوزيع ) :"م١٩٩٧هبه رضوان احلق، (وتؤكد      
 :أجهزة التهوية الصناعية داخل املتحف عن طريقوتنظيم 

 .الوظيفة العملية ملخارج اهلواء وهي نشر اهلواء داخل املتحف بطريقة منتظمة .١

الوظيفة اجلمالية وهي شكل خمارج اهلواء ووضعها يف التصميم الداخلي وعالقتها  .٢
 .١٦٥ص"بوحدات اإلضاءة والسقف

 :ـ وحدات وفاترينات العرض٦

، وهي من أهم جتهيزات املتاحف نظـراً  "الفترينات"ا خزنات العرض ويقصد       
ة لـزوار  لدورها اهلام يف محاية املعروضات اليت بداخلها وإظهارها بصورة جيدة وجذاب

إىل أن تلك الفترينات أو النوافذ هلا مهـام  ) م١٩٩٩ ،السمنودي(املتحف، ويوضح 
 :عديدة ميكن سردها يف النقاط التالية

 .ملعروضات من السرقة والتلفمحاية ا •
 .محاية املعروضات من التلوث واألتربة واحلشرات   •
توفري مناخ ثابت وغري متغري على مدار العام حيقق قدر مناسب من الرطوبة  •

 .ودرجة احلرارة والضوء



إبراز املعلومات املطلوب توفريها عن هذه املعروضات للمشاهدين بشـكل   •
 .مناسب

لوضع معدات ترطيب أو "الفترينة"قاعدة نافذة العرضسهولة الوصول على  •
 .أي أجهزة أخرى

 .أن تكون مصنعة من خامات ال تسبب إتالف املعروضات بداخلها •
أن حتفظ درجة الرطوبة النسبية ثابتة بداخلها دون أن يكون هناك حاجة إىل  •

 .استخدام مواد ماصة للرطوبة دورياً
 .احلفاظ على مستوى اإلضاءة املناسبة •
 .أن تسمح برؤية جيدة للمعروضات اليت بداخلها وحجم صالة العرض •
 .أن يناسب تصميمها وشكلها مع تقييم املعرض أو القصر احملول إىل متحف •
أن تكون سهلة الفتح ألمني العهدة حىت ال تستخدم معدات ثقيلـة أثنـاء    •

 .فتحها تؤدي لتدمريها
 ":الفترينات"أنواع خزنات العرض 

على تقسـيم خزنـات العـرض    ) م٢٠٠٥ ،قادوس(و) م٢٠٠٢ ،دحمم(يتفق       
 :إىل ثالثة أنواع رئيسية هي" الفترينات"

حيث تعلق الفترينة على احلائط أو توضع داخل بانوهـات يف  : الفترينات احلائطية       
 .احلائط نفسه، وقد جتصص وتضاء ويعرض ا التحف األثرية

واليت ميكن استخدامها ) الفترينات( حدات العرض واألشكال التالية توضح مناذج لو      
 .يف قاعات العرض املختلفة داخل املتحف

 



 
 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (مناذج لوحدات عرض رأسية بارزة ذات واجهة واحدة ومالصقة للحائط ) ١٥(شكل رقم 

 

 )تصوير الباحث ( احلرمني الشريفني     عمارة خزانة عرض حائطية يف معرض) ١٦(شكل رقم 

 



 

 )ھـ١٤٢٧دالل الشمراني، (نماذج لوحدات عرض رأسیة بارزة تستخدم للعرض في منتصف الفراغ ) ١٧(شكل رقم 

 

 

 
 )تصوير الباحث ( خلزانة عرض حائطية يف متحف الدينار اإلسالمي  ) ١٨(شكل رقم 

 



 

 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (مناذج لوحدات عرض رأسية مستوية مع مستوى العرض  ) ١٩(شكل رقم 

 

 

 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (مناذج لوحدات عرض رأسية مبنية وبارزة عن مستوى العرض  ) ٢٠(شكل رقم 

 

ئر حيث توضع الفترينة يف الوسط بعيدة عن اجلدران لتمكن الزا: الفترينات الوسطية       
ولعكس مجال التحفة واحملافظة  من االلتفاف حوهلا لرؤية التحفة من مجيع جهاا املختلفة،

على التضاد بينها وبني أرضية الفترينة وزيادة النظر إىل التحفة تغطى أرضية الفترينة بقماش 
 .من حرير أو قطيفة ذا لون متوافق معها



 

 
 )تصوير الباحث ( احلرمني الشريفني  عمارة خلزانة عرض وسطية مبعرض) ٢١(شكل رقم 

 

 

 )هـ١٤٢٧دالل الشمراين، (مناذج لوحدات عرض رأسية متحركة  ) ٢٢(شكل رقم 

 

حيث توضع الفترينة على حامل لعرض التحف، ويصنع احلامل من : الفترينات املعلقة       
 .اخلشب أو املعدن ويفضل أن يكون من النوعية اجليدة



سها، وأن فويراعى يف األنواع الثالثة السابقة أن جينب التلف املستمر يف اجلدران ن       
 .يتناسب ارتفاع الفترينات مع ارتفاع الزائر حىت ال يرهقه عند زيارة املتحف ذاته

وهناك وسيلة حديثة يف العرض وهي الديورامات اليت يعرض فيها جمسم للحـدث        
تكون جمسمة يف وسط احلجرة داخل قاعة العرض وتزود بإضاءة خاصة وقد  املراد عرضه،

 .تعكس مجال وثراء هذا احلدث املعروض

 

 

 

 

 

 

 



 )تصوير الباحث( متحف جامعة أم القرى  " الديورامات"للحياة الفطرية صورة فوتوغرافية )٢٣(رقم شكل 

 

 .٦٧ص)م١٩٩٤أمل عواد، (ة للوحدات القياسي* وحدات العرض القياسية نظام هان) ٢٤(شكل رقم 

 .هان مصمم متخصص يف تصميم فاترينات املعارض* 



 :وهنالك عناصر مكملة وهي

      :أساليب العرض. ١

املتحف ووسيلة فعالة لنقل املعرفـة وجلـب االسـتمتاع     هو هدفالعرض اجليد       
يوضح ارتفاعات ) ٢٥(والشكل رقم  والبهجة للزائر وترغيبه ملعاودة الزيارة ملرات أخرى،

           ) م٢٠٠٢ حممد،( لكللعرض اجليد نوعان كما يشري لذو األشخاص بالنسبة للمعروضات 
 :ومها) م٢٠٠٥ قادوس،(و

 ).الدائم( العرض املباشر  •
 ).املؤقت ( العرض الغري مباشر  •
 

 
 

 .١٨٣ص)م١٩٧٥وآخرون،  رعبدا لقاد(ارتفاعات األشخاص بالنسبة للمعروضات ) ٢٥(شكل رقم 

 



فاملتحف يضم حتفاً دائمة العرض به وجب االعتناء ا ملا هلا من أثر واضح يف متيز متحف 
 .االنسجام، والتوازن، والوحدة: عن اآلخر وهي تقوم على أسس ثالثة هي

ال بد أن يعم ويسود مجيع ما يعرض باملتحف سواًء خارج الفتـارين أو  فاالنسجام       
 .أو مبعىن آخر انسجام حميط املتحف أمجع داخلها،

فهو يتوقف على متاثل الترتيب والتنظيم بني التحف املتقاربة يف نوعها من  التوازنأما       
 .حيث األمهية واحلجم والشكل والعصر، وكذلك اللون

فيمكن تفسريها بأا األثر أو القيمة احليوية للتحفة جلماهلـا أو   )الوزن(الوحدة أما       
 .أسلوا الفين أو شخصيتها املتدفقة

ومجيع تلك األسس الثالثة ال بد من توافرها يف العرض الدائم واملؤقت، وبالنسـبة        
أو  ن ملدة ثالثة أيـام للعرض املؤقت فمن مسماه نرى أنه يعرض لفترة زمنية مؤقتة قد تكو

، وال بد أن ختصص قاعة مببىن املتحف للعرض املؤقت الذي قد ينشأ ملناسـبة  أربعة أشهر
معينة كاالهتمام بنوع معني من القضايا وذلك ملسايرة املتحف مع اتمع وتنمية الـوعي  

 .يبني املسافة الصحيحة لرؤية املعروضات) ٢٦(، والشكل رقم لدى اتمع

 
 .١٨٢ص)م١٩٧٥عبد القادر وآخرون، " (الزائر"صحيحة بني القطعة املعروضة واملشاهداملسافة ال) ٢٦(شكل رقم 



 .فيوضح أضرار املسافة اخلاطئة على الزائرين) ٢٩(أما الشكل رقم        

بأن هنالك طريقة حلساب مستوى الرؤية يف املتحف عـن  ) هـ١٤١٢الشاعر، (ويرى 
ت العضلية واجلسمية هلـم واملتمثلـة   طريق حساب معدل مستوى النظر للزائرين والقدرا

باحلركة املرحية للرأس والعني حيث يستطيع اإلنسان العادي أن حيرك عينيه بزاوية مقدارها 
 .درجة إىل أسفل دون عناء ٤٠درجة إىل أعلى و  ٣٠

         عرض ومسـتوى النظـر كمـا أوضـح ذلـك     وحلساب العالقة بني مستوى ال      
 :اخلطوات التاليةنتبع ) هـ١٤١٢الشاعر، (

 .خط األرضرسم خط ميثل  §
 .رسم خط يوازيه وميثل متوسط مستوى النظر للزائر §
 .درجة فوق مستوى النظر إىل أعلى ٣٠رسم زاوية  §
 .درجة مع مستوى النظر إىل أسفل ٤٠رسم زاوية  §
حيسب االرتفاع املطلوب فوق مستوى النظر بطرح ارتفاع مستوى النظر مـن   §

 .ارتفاع العينة
 ).حيسب وفق مقياس الرسم املتبع يف بداية الرسم(االرتفاع املطلوب حيدد §
 .قياس املسافة ما بني نقطة النظر عند رأس الزاوية واخلط الذي ميثل ارتفاع العينة §

عروضة ونقطة وبذلك حنصل على املسافة املطلوبة واليت متثل البعد املطلوب ما بني العينة امل
 .يوضح ذلك )٢٨(و رقم  )٢٧(النظر، والشكل رقم 



 
 .٥٣ص)هـ١٤١٢الشاعر، (العينات وفقاً ملستوى النظر  قياس مستوى عرض) ٢٧(شكل رقم 

 
 .٥١ص)هـ١٤١٢الشاعر، (العالقة بني مستوى العرض ومستوى النظر  ) ٢٨(شكل رقم 

 :وخيضع العرض املتحفي ألسلوبني مها      



 .التتابع التارخيي أو التسلسل التارخيي/ أ

 .العرض املوضوعي حسب املادة للمعروضات/ ب

بأن الناظر إىل األسـلوب  ) م ٢٠٠٥قادوس، (و) م٢٠٠٢حممد، (وهذا ما يؤكده       
األقدم إىل األحدث أو لتتـابع   /١ األول يرى أن املعروضات تعرض يف تتابع تارخيي من

أما  ر ما،عصور معينة يف عرض أسلوب العصر يف الزخرفة أو عرض طراز زخريف يف عص
فيقوم على عرض املعروضات طبقاً للمادة املصنوع منها األثر مثـل   /٢ األسلوب األخر

اخلشب أو اخلزف أو املعادن وقد يتبع املتحف إحدى األسلوبني يف العرض أو كليهمـا  
 . معاً

ومن األمور اليت ينبغي أخذها عند التخطيط لبناء املتحف إقرار مقدار املساحة الـيت        
وأن يكون هنالك توازن بني  بغي أن تشغلها امللحقات واملرافق املختلفة اخلاصة باملتحف،ين

منشآت اخلدمات واملنشآت اخلاصة باملتحف وأن يكون هناك اتصال سهل بني قاعـات  
اجلمهور وخدمات املتحف وأن يفصل بني قاعات اجلمهور واإلداريني بـاملتحف حـىت   

الوقت الذي تزدحم فيه قاعات العرض باجلمهور وتكون  يستطيعوا تأدية واجبهم حبرية يف
 .املكتبة وقاعة االجتماعات مشغولة بالباحثني

أن هنالك نقاط ال بد من حتديدها إلعـداد  ) م٢٠٠٤خلوصي وآخرون، (ويرى         
 :املتحف منها

أن تكون القطاعات مستقلة تعلو حواجزها على مستوى نظر الزائـر، أو غـري    .١
ارتفاع حواجزها حتت مستوى النظر، وميكن ملنظم املتحف تثبيت  مستقلة فيكون

 .رفوف عليها لتستغل يف العرض
 : القطاعات الغري مستقلة هلا مميزات عديدة منها .٢

 .إتاحة رؤية أقسام املتحف كلها أو أغلبها من قبل الزائر •



 .تسهل للزائر اختيار القسم الذي يهتم به •
 .املتحف واملعروضاتتسهل عملية تنظيم اإلشراف على  •

ويف هذا النوع ميكن استخدام املعروضات أو دواليبها كحواجز، ويراعى يف ترتيب 
القطاعات وحواجزها أن تسمح أساساً بإبراز الفكرة الرئيسية من املتحـف، وأن  

 .تساعد الزوار على متابعتها، وأن جتعل مرور زوار املتحف يف اجتاه واحد

لفية تتطلب مواد وخامات خمتلفة حىت تربز التحف من املعروف أن الواجهات اخل .٣
 .واملعروضات وتوضح الفكرة األساسية للمتحف

وعن توزيع التحف وترتيبها يف أورقة العرض يرى املختصني أن أنسب طريقة هـي       
وأن توضـع   توزيع طوابق املتحف وأورقته حسب العصور حبيث يكون أقدمها أسفلها،

ري مبحاذاة جدران الرواق فتبدأ عند جانب البـاب األميـن   التحف على هيئة صفوف تس
للرواق وتنتهي عند اجلانب األيسر وأن يسري الزائر ضد عقارب الساعة فينتهي من الزيارة 

وذه الطريقة تسهل تسمية األروقة، كما تسهل توزيع التحـف ـا    عند موقع بدايته،
رة كاملة ملا شـاهده بـاملتحف أو   فتساعد على ادخار وقت الزائر وتطبع يف ذاكرته صو

 .برواق من أروقته

أما بالنسبة ملخازن املتحف فيجب أن توضع على هيئة جمموعات ختتص كل جمموعة       
بشيء معني وأمام كل جمموعة توضع منضدة ومقعد للباحـث والـدارس، ويف توزيـع    

يف رواق ضمن أروقـة  اموعات تقع اموعات املتقاربة جبوار بعضها وأن تكون املكتبة 
على كل ما حيتاجه من كتـب   املخازن لتسهل للباحث والدارس الرجوع إليها واحلصول

ملا هلـا   ، وجيب االستعانة بكل الوسائل التوضيحية املستعملة يف املتاحف احلديثة،ومراجع
ائر وعلى حتقيق فائدة كبرية للز من زيادة يف تشويق اجلماهري لزيارة املتحف والتردد عليه،

 .من زيارته للمتحف



وال بد من االهتمام بالون األرضية واجلدران ملا له من أمهيـة قصـوى يف إبـراز          
ن مادا ال تعطي أ، فاألرضية جيب أن تكون أغمق من اجلدران وعروضات بشكل أفضلامل

 قوة عاكسة قوية بل ضعيفة، ومن األفضل استعمال مواد اجلدران من املواد اليت ال تقبـل 
األتربة واليت ال تتغري ألواا من الضوء، وعند تعليق املعروضات يفضـل وضـعها علـى    

مستوى نظر الشخص العادي أو تكون منخفضة قليالً حىت ال يصاب الزائر مبـا يسـمى                  
ة ، وأن تكون هنالك مسافات نسـبي وإخفاء أعمدة احلمل بقدر اإلمكان" دوار املتحف"

، حىت يتسىن إبراز أمهية وقيمة كل قطعة على حدها وعن لوحات املعروضةبني القطع أو ال
فهو يرجع إىل مدير املتحف ومساعديه وذوقهم وفكرهم يف تناول  تناسق التعليق ومجاله،
 .املعروضات وتعليقها

 
 .١٨٢ص)١٩٧٥عبد القادر وآخرون، (أضرار ملسافة اخلاطئة لرؤية املعروضات على الزائرين   ) ٢٩(شكل رقم 

 



 :ونظراً لتعدد طرق العرض املتحفي اخلاضعة ألمور عديدة منها      

 .ـ ماهية املورد األساسي من املقتنيات وطبيعتها

 .ـ شكل وحجم قاعات العرض 

 .ـ ثقافة أهل الدولة أو اإلقليم الذي يوجد به املتحف

 

 :اآليتحبصر طرق العرض املتحفي يف ) م٢٠٠٤العطار، (ولقد قام       

 :العرض حسب التسلسل الزمين/ أ

مها وهي تناسب الدول اليت يغلب عليها دمبعىن أن يتم ترتيب وعرض اآلثار طبقاً لق      
مسات حضارية واحدة إىل حد كبري، ويتم عرض تلك املعروضات يف املتاحف التارخييـة  

نذ أقدم العصور حيث يتعرف الزائر على تطور احلضارة من خالل املعروضات م واألثرية،
 .حىت اآلن يف ترتيب زمين متتايل يتماشى مع تتابع تفكري الزائر

 :العرض حسب القوميات واألعراق/ ب

حيـث أن كـل    وهذه الطريقة تناسب الدول اليت تتعدد فيها األعراق والقوميات،      
ف لكل ، لذلك ختصص جمموعة من القاعات يف املتحا وآثارهاقومية تعتز بتراثها وحضار

قومية أو مجاعة وتستخدم تلك الطريقة يف املتاحف العاملية الكبرية نظراً ملا لديها ما يكفي 
، وتستخدم أيضاً يف إنشاء متاحف خاصـة  نيات عن كل حضارات العامل القدميمن املقت

 .حلضارة بعينها أو قومية بعينها

 :العرض حسب املادة أو اخلامة/ ج



اعات لعرض اآلثار طبقاً للخامة املصنوعة منـها تلـك   وهي تقوم على ختصيص ق      
 .اآلثار

 : العرض حسب املواقع األثرية/ د

وهذه الطريقة تقوم على أسلوب العرض الرأسي، حيث يتم ختصيص متحف كامل       
 .لعرض أثار إقليم معني

 : العرض القائم على اهلدايا واهلبات/ هـ

عة كاملة من آثار متعددة ختص شخصية هامـة  وهذه الطريقة تقوم على عرض جممو      
 .مت إهدائها للدولة أو املتحف بعينه

 : العرض من أجل البحث والدراسة/ و

وهذه الطريقة غري دائمة وتقوم على اختيار جمموعة معينة من اآلثار ألغراض البحث       
 .والدراسة خالل فترة زمنية حمددة

 :ينةالعرض من اجل إظهار طريقة حياة مع/ س

وهي تقوم على عرض مناذج من األدوات واآلالت واملالبس وتصـور للمسـاكن         
والعالقات االجتماعية واحلياة اليومية موعة معينة من البشر، خالل فترة زمنية حمـددة  

 .للتعرف على تلك الفترة التارخيية وحماولة البحث يف دقائقها

 

 

 



  :للمعروضاتالبطاقات الشارحة واملصاحبة .٢

البطاقات الشارحة أو بطائق التصنيف من العناصر اهلامة يف مكونات العـرض        
املتحفي نظراً ملا حتتويه من عناصر هامة لشرح التحفة وما حتويه من عناصـر فنيـة   

، وهي ة وعلمية عن تلك التحفة املعروضةتساعد الزائر على فهم وإضافة معلومة ثقافي
إلجناح رسالة املتحف، وتعترب حمتويات البطاقـة مـادة تعليميـة    وسيلة فعالة وهامة 

، وهناك أمور البد من أخذها يف االعتبـار  دميها املرئي جزء عضوي من املعرضوتق
 : عند اختيار ووضع البطائق الشارحة ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

اية باإلضافة أن تكون البطاقة هادفة وتتألف من اسم التحفة يف كلمات بسيطة للغ •
إىل رقم تسجيل التحفة يف سجالت املتحف، واملصدر الذي جاءت منه وتـاريخ  

 .العثور عليها
 .أالّ تكون ملفته للنظر أكثر من القطعة املعروضة نفسها •
 .أن تكون يف مستوى النظر •
 . أن يكون حجمها مناسباً للتحفة وأمهيتها •
 .ال ينبغي اإلكثار من البطاقة يف خزانات العرض •
 .أن يكون طراز كتابة البطائق ثابتاً وموحداً يف أحناء املعرض •
مادة البطاقة جيب أن تكون من مادة تستطيع حتمل األجواء املختلفة يف املتحـف   •

 .ن تكون من الورق املقوى أو البالستيك أو الزجاج أو اخلشب أو النحاسأك
اخلط الفارسي، أو  النسخ الصغري،أو النسخ الكبري، أو تكتب البطاقة خبط الثلث،  •

 . خط الرقعة، وال ينبغي استخدام اخلطوط املستحدثةأو 
تترجم البطاقة بإحدى اللغات األجنبية املتداولة عاملياً مثل االجنليزية وتكتب أسفل  •

 .الكتابة العربية أو جبوارها حسب حجم البطاقة، أويف بطاقة أخرى مقابلة هلا



الفترينات أسفل القطع املعروضة من األمـام أو إىل  يراعى أن توضع البطاقة داخل  •
 .جانب التحفة يف اجتاه الزائرين

بالنسبة للمعروضات املعروضة جبانب اجلدران أو اللوحات الفنية املعلقـة علـى    •
اجلدران يراعى أن تكون بطائق التصنيف معلقة على احلائط جبانب التحفة بشكل 

 .ال يعوق الرؤية
قة على اجلدران فرياعى أن تكون موحدة املقاس بقدر اإلمكان أما يف البطائق املعل •

 .وموحدة يف نوعية اخلط ولون الورق واإلطار الذي توضع فيه
عدم اإلكثار من املترادفات وأن تكون املعلومات مركزة يقـدر اإلمكـان دون    •

 .تعقيد
 

 

 

 



 )تصوير الباحث(املكرمة   متاحف مكة مناذج خمتلفة من البطاقات الشارحة للقطع املتحفية يف) ٣٠(شكل رقم 

إىل أمهية وجود سجالت متنوعة ) م٢٠٠٥ قادوس،(و ) م٢٠٠٢ حممد،(ويضيف       
داخل املتحف حتفظ ا بيانات خاصة باملعروضات وصورة هلا، حيـث تشـتمل تلـك    

لبائع أو املهدي، تـاريخ  ، اسم اانات على معلومات حول رقم القطعة، كيفية االقتناءالبي
، ما نشر عن تلك التحفة، تاريخ التحفـة أو الفتـرة   املقاييس ،راالقتناء، الوصف باختصا

الزمنية اليت يرجع إليها، وباإلمكان االستفادة من احلاسب اآليل يف تسجيل كـل هـذه   
 .املعلومات لتسهيل مهمة الباحثني وتوفري اجلهد والوقت الالزمني هلم

 

 : املتحف والتعليم

ــرى  للمتحــف دو       ــث ي ــة حي ــة والتربوي ــة التعليمي ــارز يف العملي                   ر ب
) م٢٠٠٤ وآخـرون،  خلوصـي (و) م١٩٩٤ احلفناوي،(و) م١٩٧٥ ،رلقاد عبدا(
أن تلك األدوار ميكن تلخيصها يف النقاط ) م٢٠٠٤ العطار،(و) م٢٠٠٤ البهنسي،(و

 :التالية

ا شاهده من معروضات يف ربط املعلومات املأخوذة يف دروس املتعلم اليومية مب •
 .املتحف مما ينتج عنه رسخ للمعلومات ومن مث فهمها وتذكرها بسرعة عالية

من مميزات املتحف التربوي توصيل املعلومات وتدريب الطالب على ربـط   •
 .تلك املعلومات حبياته اليومية

تعويذ الطالب احترام النظام واهلدوء واإلحساس باجلمـال وتـذوق الفـن     •
 .ومنو اخليال لديهموتنشيط 

املتاحف مؤسسة تعليمية تقدم فصوهلا ميدانياً، وبشكل مريح مـنظم جيعـل    •
 .املشاهد يف قلب احلدث املعريف



املتحف بوصفه مؤسسة تعليمية ثقافية ختتزن آثار وحضارات غابرة تقدم تلك  •
 .الشواهد احلضارية مرتهة عن التأويل مما جيعلها مرجع صادق

 
 )صاحب املتحف تصوير(املكي متحف بيت التراث " الكتاب"عليم يف السابق لتا) ٣١(شكل رقم 

 

 :من األدوار التربوية اليت يقدمها املتحف ما يلي •
يعرف األجيال اجلديدة مبا قدمته األجيال السابقة من إبداعات واختراعات، ومـا  / أ 

 .صنعته من أجماد

حمصلة نتاج ورش فنية أجنزت يعرف املشاهد واملتعلم بتطور االختراع حيث أنه / ب
 .إبداعاا عرب التاريخ

تساعد املتعلم على تقوية حسه التذوقي واجلمايل ومتكنه من قراءة العمل الفـين  / ج
 .وحتليله ونقده

يقدم املتحف الثقافة الفنية والتارخيية الغري مقيدة إالّ بقواعد الزيارة واالطالع  •
 .  األجانبفهو مفتوح للكبار والصغار واملواطنني و

 .حيقق املتحف احلوار بني الثقافات املختلفة •



 .تعد احلرية والتلقائية امليزة التربوية األساسية اليت يتمتع ا املتعلم يف املتحف •
وتثري عنده األسئلة املعرفية وتعرفـه   تقوي املتاحف عند املتعلم قوة املالحظة، •

 .حبضاراته وحضارة اآلخرين
فكرة أو التعبري عنها مرتباً ترتيباً هادفاً وفق خطة يعد املتحف طريقة لعرض  •

 .موضوعة
يوفر املتحف للناس جتارب كان ال ميكن احلصول عليها يف املاضـي إالّ يف   •

 .بيئتها ومل يكن هذا ميسراً إالّ للقلة
 . يعد املتحف مدرسة لتعليم احلرف اليدوية وعرض النشاط اليدوي احمللي •
ينقل إىل غالبية الزائرين أكرب كمية من احلقائق إن أسلوب الرؤية يف املتحف  •

 .يف أقل وقت وبأسلوب بسيط ومؤثر
أسلوب الرؤية يف املتحف أيضاً صاحل لعرض جمموعة من العناصر املترابطة يف  •

 .وقت واحد
يوفر املتحف فرص مفيدة للتعاون الفعال يف عملية الدراسة وينمي يف النشء  •

ري املنطقي السليم وحب اجلمـال ورفـع   اجتاهات معينة كاملالحظة والتفك
 .مستوى التذوق العام وتفهم الشخص مركزه يف بيئته احمللية

 .يعترب املتحف مركز إشعاع علمي وفين، يضع نفسه يف خدمة اتمع •
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متاحف مكة املكرمة: املبحث الثالث

  :املقدمة

      ا، ومن هذا املنطلق اهتمـت  قيهتعد املتاحف مرآة األمم والشعوب ومقياس ملدى ر
اململكة العربية السعودية ا وأولتها عناية خاصة وأوكلـت مهمتـها إىل وزارة التربيـة    
والتعليم ممثله يف وكالة اآلثار واملتاحف ومت إنشاء الس األعلى لآلثار، ورغم أن املـدة  

عربيـة السـعودية مـا    على بداية االهتمام باآلثار واملتاحف قصرية إالّ أنه لدى اململكة ال
يقارب من سبعة وستني متحفاً جتمع بني املتاحف احلكومية واملتاحف اخلاصة بـاألفراد،  

 .لتوسع يف إنشاء املتاحف يف خمتلف مناطق اململكة وحمافظاالوهناك خطوات حديثة 

ينها العام واآلن مت إسناد مهمة اآلثار إىل اهليئة العامة للسياحة واآلثار واليت يرأسها أم      
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود حفظـه اهللا،   
وسيشهد هذا القطاع بإذن اهللا نقلة كبرية خاصة مع نظام اآلثار اجلديد حـال صـدوره   

 .وابتداء تنفيذ إستراتيجية تطور اآلثار واملتاحف

وعة حيث قام الباحـث باالتصـال   وباململكة العربية السعودية متاحف عديدة ومتن      
آل الشيخ حول  عبدا هللابن  زعبدا لعزي/ مبساعد مدير عام املتحف الوطين بالرياض األستاذ

تقسيم املتاحف يف اململكة العربية السعودية فأفاد بأن املتاحف يف اململكة تنقسم إىل ثالثة 
 :أقسام أو أنواع وهي

 .املتاحف احلكومية واليت تشرف عليها اهليئة العامة للسياحة واآلثار :أوالً

 .املتاحف اخلاصة باألفراد :ثانياً



 املتاحف اليت تقيمها الوزارات واإلدارات املختلفة باململكة العربيـة السـعودية   :ثالثاً   
ف الربيد، متاح: لتعريف الزائرين مبراحل تطور تلك الوزارة أو اإلدارة ومن تلك املتاحف

متاحف الدفاع املدين، متاحف الصحة، ويضيف الباحث إىل ذلـك املتـاحف العلميـة    
 .كمتحف جامعة أم القرى بالعزيزية

ومكة املكرمة محاها اهللا حتوي جمموعة من املتاحف سواًء احلكومية أو اخلاصـة أو        
 :العلمية، وميكن ذكرها على النحو التايل

 : مثل احلكومية أو العامةاملتاحف : أوالً      

معرض عمارة احلرمني الشـريفني  /٢متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث حبي الزاهر، و/١
 .بأم اجلود

 : مثلاملتاحف اخلاصة : ثانياً      

جمدوع أمحد أبو راس الغامدي، / متحف التراث اإلنساين حبي العزيزية لصاحبه األستاذ/١
حممـد عمـر حسـني نتـو،     / متحف الدينار اإلسالمي حبي اهلجرة لصاحبه األستاذ/٢
طـارق حممـد بكـر سـندي،     / متحف التراث املكي حبي الرصيفة لصاحبه األستاذ/٣
 .حسن خوجه/ متحف أم القرى بالنوارية لصاحبه األستاذ/٤

 : مثل املتاحف العلمية: ثالثاً      

  .بالعزيزية املتحف اجلامعي جبامعة أم القرى/١

 

 

 املتاحف احلكومية أو العامة: أوالً



 متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث ـ ١

 
 )تصوير الباحث ( مدخل املتحف اخلارجي  )  ٣٢(شكل رقم 

تراث اململكة العربية السعودية وتارخيها وحضارا بعامة، ومكة  للحفاظ علىوضع       
ـ  املكرمة على وجه اخلصوص، وهو متحف إقليمي ومقام يف قصر امللك  آل  زعبـدا لعزي

موزعة على مسـاحة أماميـة   ) ٢م٣٤٢٥( بالزاهر، وتبلغ مساحة القصر سعود رمحه اهللا
، وملحـق خلفـي مبسـاحة    ٢م١٠٠٠واملبىن الرئيسي للقصر مبساحة  ٢م١٢٠٠مبساحة 
 .، وباقي املساحات تشغلها طرقات وممرات القصر٢م٤٢٥

  :املوقع

 .آل سعود رمحه اهللا زعبدا لعزييقع املتحف حبي  الزاهر يف قصر امللك       

 

 



 

 
 املساقط الرأسية ملتحف مكة املكرمة لآلثار والتراث) ٣٣(شكل رقم

 .١٠،١١ص)هـ١٤٢٧ دليل متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث،(

 :حمتويات املتحف



 :يتكون املتحف من دورين رئيسيني مها      

 :ويشمل الدور األرضي •
 .قاعة آثار اململكة العربية السعودية .١
 .قاعة ما قبل التاريخ .٢
 .قاعة التاريخ اجليولوجي والطبيعي ملكة املكرمة .٣
 .قاعة ما قبل اإلسالم .٤

من صالة كبرية مزخرفة بزخارف زيتية قوامها وحدات  الدور األرضي يتكون حيث     
ويف وسط الصالة نافورة من الرخام امللـون  ) اهللا(نباتية وهندسية يف وسطها لفظ اجلاللة

يعلوها قبة القصر املزخرفة بالزجاج امللون والذي ميد املتحف باإلضاءة الطبيعيـة، وهـي   
 .حممولة على أربعة وعشرين عموداً يف كال الدورين

ويف هذا الدور يوجد مكتب االستعالمات، وجمموعة من صور ملوك اململكة العربيـة      
" الفترينات"السعودية، وأمام األعمدة احمليطة بالنافورة وضعت جمموعة من خزائن العرض

 .لعرض عينات من الصخور املوجودة يف منطقة مكة املكرمة

اليت مرت مبكة املكرمة مبتدئني  مث وزعت قاعات القصر حسب العصور التارخيية      
بقاعة عن آثار اململكة يشاهد فيها الزائر أهم معامل اململكة العربية السعودية مث مكتب 
مدير املتحف وموظفيه، وبوسط الصالة مت عرض التاريخ اجليولوجي والطبيعي ملكة املكرمة 

خصصت الستراحة كبار وهي تقع عن ميني الزائر، أما القاعات اليت تقع يسار الزائر فقد 
الزوار وآثار مكة ما قبل اإلسالم واملكتبة مث املمر الذي جهز ليكون مقراً لإلدارة النسوية 

 .باملتحف

 



 :ويشمل الدور العلوي •
 .قاعة السرية النبوية .٥
 .قاعة تطور الكتابة .٦
 .قاعة العمالت .٧
 .قاعة احلج .٨
 .قاعة عمارة املسجد احلرام .٩
 .قاعة الدولة السعودية .١٠
 .التعليمقاعة  .١١
 .قاعة التراث املكي. ١٣_١٢
 .قاعة روائع الفن اإلسالمي. ١٤

مث يرتقي الزائر عرب سلم رخامي إىل الدور العلوي ليتأمل قاعات السرية النبوية        
وتطور الكتابة والعمالت واحلج ومجيعها تقع عن ميني الزائر، أما اجلانب األيسر فيحوي 
عمارة املسجد احلرام والدولة السعودية مبراحلها الثالث والتعليم والتراث املكي، مث روائع 

سالمي ويف اية املطاف جهزت قاعة فاخرة الستراحة الزوار، ويف السطح يوجد الفن اإل
 .ملحق جهز ليكون قاعة حماضرات

اعتمد املتحف على اإلضاءة الطبيعية والصناعية وكذلك ممرات وطرقات املتحـف        
واسعة وباملتحف بدروم يستخدم حلفظ وخزن القطع املتحفية املتكررة وبه كذلك مكتبة 

حفية ولكنها مغلقة بشكل دائم، وقاعات العرض واسعة وإضاءا جيـدة، وبـاملتحف   مت
حديقة متحفية ولكن لألسف مل يتم االستفادة منها يف وضع أماكن خاصة لراحة الـزوار  

 .أو لبيع املأكوالت السريعة والقطع التذكارية



لوقعه علـى الشـارع   ومما جيدر به اإلشارة أن موقع املتحف غري جيد البته، نظراً       
، )السيدة عائشـة (الرئيسي ملرور احلجاج والزائرين الذاهبني والقادمني من مسجد العمرة 

 .وعدم وجود املواقف الكافية لوقوف سيارات الزائرين

 .يوضح املنظر العام للدور األرضي مبتحف مكة لآلثار والتراث) ٣٤(والشكل رقم       

 
 )تصوير الباحث ( األرضي مبتحف مكة املكرمة لآلثار والتراث منظر عام للدور ) ٣٤(شكل رقم 

 



 معرض عمارة احلرمني الشريفني ـ ٢

 
 )تصوير الباحث (    املدخل اخلارجي ملعرض عمارة احلرمني الشريفني) ٣٥(شكل رقم 

مة لشؤون املسجد احلرام واملسجد اوهو عبارة عن متحف حضاري تابع للرئاسة الع      
هـ ومت افتتاحه يف أواخر شهر شـوال  ١٤١٩إنشائه يف شهر ربيع الثاين عام  النبوي، مت

 .هـ١٤٢٠لعام 

    :املوقع

يقع املتحف حبي أم اجلود جوار مصنع كسوة الكعبة املشرفة حيث أقيم على مساحة       
 .٢م١٢٠٠



 احلرمني الشريفني عمارة مسقط رأسي كامل ملعرض) ٣٦(شكل رقم 

 )هـ١٤٢٦رمني الشريفني، دليل معرض عمارة احل(

 :حمتويات املتحف

 :حيتوي املتحف على سبع قاعات موزعة كالتايل      

وا صورة مكربة حديثـة وقدميـة وجمسـمات للحـرمني     " االستقبال"قاعة املدخل/ ١
 .الشريفني

قاعة املسجد احلرام وا مناذج مثينة من قطع أثرية ونقوش كتابية خاصـة باملسـجد   / ٢
 .احلرام

قاعة الكعبة املشرفة وا مناذج للكسوة وباب الكعبة القدمي وماكينة النسيج اليـدوي  / ٣
 . اخلاصة بصناعة الكسوة وهيكل مقام إبراهيم عليه السالم وغريها من املقتنيات



 . قاعة الصور الفوتوغرافية تشتمل على صور نادرة للحرمني الشريفني/ ٤

حتويه مكتبتا احلرمني الشريفني ونسـخة مـن    قاعة املخطوطات وتشتمل على مناذج/ ٥
 .مصحف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

قاعة بئر زمزم وا إطار بئر زمزم املصنوع يف أوائل القرن الرابـع عشـر اهلجـري،    / ٦
 .ونقوش كتابية قدمية، وصور فوتوغرافية قدمية وحديثة عن بئر زمزم

املسجد النبوي باإلضـافة إىل الصـور    قاعة املسجد النبوي وتضم مناذج من مقتنيات/ ٧
 .الفوتوغرافية

توجـد فتحـات يف    اعتمد املتحف على اإلضاءة الصناعية اعتماداً كلياً حيـث ال       
األسقف أو نوافذ جانبية سوى النوافذ اخلاصة مبكاتب اإلدارة، أما ممرات املتحف فهـي  

وعرض القطع املتحفيـة   ممتازة" الفترينات"العرض خزناتجيدة وكذلك إضاءة املتحف 
واضح، واعتمد املتحف كذلك على التكييف املركزي فقط يف ويته، وباملتحف كذلك 
حديقة متحفية ولكن لألسف ليس ا أماكن لراحة الزوار على الرغم من عـدد الـزوار   

 .الكبري

 .عبارة عن صورة فوتوغرافية توضح كيفية العرض يف معرض احلرمني) ٣٧(والشكل رقم 



 
 )تصوير الباحث(العرض الداخلي ملعرض عمارة احلرمني الشريفني ) ٣٧(كل رقم ش

 املتاحف اخلاصة: ثانياً

 متحف التراث اإلنساينـ ١

 
 )تصوير الباحث(   املدخل اخلارجي ملتحف التراث اإلنساين) ٣٨(شكل رقم 



املكرمة املهتمة عبارة عن متحف تراثي تارخيي ويعد املتحف األول يف متاحف مكة       
بالدوريات واملخطوطات النفيسة والطوابع الربيدية، وحيوي جمموعة كبرية جداً من القطع 

 .املتحفية الغاية يف األمهية

 :املوقع

 .يقع املتحف يف حي العزيزية أمام بلدية العزيزية الفرعية جبوار مركز صحي العزيزية      

 
 

 املسقط األفقي للدورين األرضي والثالث يف متحف التراث اإلنساين) ٣٩(شكل رقم 

 )إعداد الباحث(

 "مفتاح املسقط األفقي للدور األرضي يف متحف التراث اإلنساين"

 لتراث اإلنسانيالمسقط األفقي للدور األول بمتحف ا 

 المسقط األفقي للدور الثالث بمتحف التراث اإلنساني



عرض قطعة واحدة من معظم القطع املتحفية / ٣"      الكرويته"مكاويه جلسة / ٢"      احلمام"بيت املاء/ ١
باب / ٧بئر قدمي وأدوات احلرث      / ٦معصرة السمسم      / ٥لبس العمدة      / ٤املوجودة يف املتحف      

نافخ "احلداد/ ١٠جمموعة من الرحى      / ٩شواخص القبور ومنوذج لسكة حديد احلجاز      / ٨قدمي       
جبدة، وجمموعة من أدوات  زلوحة افتتاح مطار امللك عبدا لعزي/ ١٢جمموعة من األواين      / ١١"          الكري

ما حيمل "اهلودج قدمياً/ ١٤بريد مكة قدمياً وبدله عسكرية لشرطة احلرم قدمياً      / ١٣حتضري القهوة العربية      
حلي / ١٧جمموعة من السيوف واخلناجر      / ١٦دكان مكي قدمي      / ١٥"      على اجلمال لتنتقل املرأة به

أدوات حرب وجمموعة / ٢٠خزينة عرض خاصة بالكعبة املشرفة      / ١٩املوازيني واملكاييل      / ١٨النساء      
ل واخلوامت قطع نادرة من األقفا/ ٢٣إنتاج وبيع العطور      / ٢٢كامريات التصوير      / ٢١من البنادق      

دوالب لسن / ٢٥جمموعة من الساعات النادرة وأواين الذهب والفضة والبنادق القدمية      / ٢٤والنواظري      
ثوب خبييت للرقص / ٢٨ساعات قدمية جداً      / ٢٧مصنع النحاس والذهب والفضة      / ٢٦السكاكني      

الصوف / ٣١اخلزفيات وغرائبها النادرة      / ٣٠   "   الطوارق"ثوب من الصحراء الكربى/ ٢٩الشعيب      
جمموعة من األقفال     / ٣٤بيت فلسطني      / ٣٣بيت القرآن الكرمي                     / ٣٢وأدوات الغزل      

فصوص وخوامت / ٣٨قهوة مكية قدمية     / ٣٧      تاهلواتف والسنتراال/ ٣٦اجلزار وأدوات اجلزارة      / ٣٥
وثائق وأوراق نادرة      / ٤٠جمموعة من املسدسات والعمالت القدمية جداً      / ٣٩حجار كرمية نادرة      وأ
جمموعة من السالح األبيض وأدوات / ٤٣)      مصلح األحذية(اإلسكايف / ٤٢)      املوقد(مصلح الدوافري / ٤١

جمموعة من أدوات الطبخ / ٤٦لنب      أدوات طحن ا/ ٤٥أدوات احلجامة      / ٤٤الصيد والقنص      
جمموعة /٤٨لوحات السيارات القدمية      / ٤٧وجمموعة من املكواة واملراوح اليت تعمل بالكاز والطباخات      

كيفية / ٥٠"      اخلطوبة"مالبس نسائية قدمية ولوازم امللكة/ ٤٩من مكائن اخلياطة وصور قدمية ملكة املكرمة      
ما / ٥٢جمموعة من اجللود      / ٥١ران من اخلشب، ومكائن لصناعة اآليس كرمي والسقا      استخراج القط

كل ما خيص التعليم والعلماء سواًء العرب أو الغرب، / ٥٣خيص الرياضة واملوسيقى من أدوات وأجهزة وخالفه     
/ ٥٤ولية                             وأدوات التعليم قدمياً، وجمموعة من الصحف واالت العربية يف أعدادها األ

 . جمموعة من املالبس احلجازية القدمية

 "يف متحف التراث اإلنساين لثالثمفتاح املسقط األفقي للدور ا"

جمموعة كبرية من السيديهات القدمية      / ٣جمموعة من املصاحف املخطوطة      / ٢خمطوطات قدمية جداً      / ١
٤ /جمموعة من الدروع وشهادات التقدير اخلاصة بصاحب / ٥الت واجلرائد القدمية جداً      غرفة خاصة با

 . صالة االجتماعات/ ٦املتحف      

 :حمتويات املتحف



جمدوع أمحد الغامدي وأيضاً / يشغل املتحف الدور األرضي لعمارة صاحبه األستاذ      
جمموعة من القطع املتحفية املوزعة يف جزء من الدور الثالث من نفس املبىن، باإلضافة إىل 

 .ردهات وطرقات العمارة املذكورة

يشتمل على جمموعة من القاعات وعدد كبري جداً من القطع : الدور األرضي      
القدمي، وهنالك جلسة على " بيت املاء"املتحفية، فعند دخول الزائر جيد عن ميينه احلمام

ا صورة تعرب عن بعض مقتنيات " اويه قدميةجلسة مك"يسار الزائر عبارة عن كرويته
موعة القطع البيت النبوي الشريف وجمموعة من األرفف حتوي قطعة واحدة من جم

ألنه رمبا يأيت إىل املتحف زائر سريع ليس لديه الوقت الكايف لرؤية  املوجودة يف املتحف،
مجيع قاعات املتحف ومقتنياته، وذه القاعة أيضاً يوجد لبس العمدة وهو عبارة عن ثوب 

 .خاصة بلباس العمدة يف ذلك الوقت" الشون"وعمة وسدريه وعصا 

ميينه حيث توجد معصرة السمسم  يتجه الزائر بعد ذلك إىل قاعة أخرى نبدأها عن      
مث جند بئر قدمي وجمموعة من أدوات احلرث والزراعة قدمياً، وهنالك باب خشيب قدمي 
جداً، بعد ذلك يشاهد الزائر جمموعة من شواخص القبور، ومنوذج لسكة حديد احلجاز 

افخ ن"وهنالك عرض ديوراما للحداد" مطحنة احلبوب قدمياً"األصلية، وجمموعة من الرحي 
به جمموعة من األدوات اخلاصة بتلك املهنة، وذه القاعة أيضاً اللوحة اخلشبية " الكري

آل سعود جبدة من قبل صاحب اجلاللة امللك خالد  زعبدا لعزياخلاصة بافتتاح مطار امللك 
بن عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا تعاىل، وجمموعة من أدوات حتضري القهوة العربية، وذه 

ة طريقة توزيع الرسائل قدمياً وهي عبارة عن صندوق من احلديد يوضع على دراجة القاع
هوائية ويقوم ساعي الربيد بتوزيع الرسائل والطرود الربيدية ألصحاا، وبالقاعة هذه أيضا 

ما حيمل على اجلمال لتبقى بداخله املرأة "بدله عسكرية قدمية لشرطة احلرم، وهودج قدمي
، وأخر ما يوجد ذه القاعة دكان مكي قدمي به "ا إىل حيث تشاءومن مث يتم إيصاهل

 .جمموعة من األدوات واملستلزمات اخلاصة بالبيت املكي القدمي



مث يرتقي الزائر إىل قاعة القسم املتخصص حيث توجد جمموعة من خزنات       
دمية ، فعلى يسار الزائر توجد جمموعة من السيوف واخلناجر الق"الفترينات"العرض

والنادرة، وخزانة عرض أخرى خاصة حبلي وزينة النساء ا جمموعة كبرية من الفضيات 
واحللي املستخدمة للنساء يف ذلك الوقت، وجبوارها توجد خزانة عرض خمتصة باملوازين 
واملكاييل ويليها أهم خزينة عرض يف نظر صاحب املتحف أال وهي خزانة عرض الكعبة 

" اخلضراء"أصليني من كسوة الكعبة املشرفة الداخليةاملشرفة وا منوذجني 
وجزء  من الداخل الكعبة املشرفة البالط املستخدم لتبليطوجزء من " السوداء"واخلارجية

من احلجر واللنب املبين منه الكعبة املشرفة وجمموعة من الكتب اليت تتحدث عن أستار 
جد احلرام، مث يتجه الزائر إىل خزانة وما مت صرفه يف توسعة املس وأقفاهلاالكعبة املشرفة 

عرض أخرى عبارة عن عرض ألدوات احلرب القدمية وجمموعة من البنادق، مث خزانة 
مريات التصوير القدمية وجبوارها خزانة عرض توضح اأخرى يراها الزائر وهي خزانة ك

ض أخرى ا جمموعة من العطور، وهنالك خزانة عر" بائع العطور"كيفية إنتاج عطر الورد
ا قطع نادرة من األقفال واخلوامت ذات الدالالت املختلفة والنواظري، وجبانبها خزانة عرض 

 .من الذهب والفضة، وعدد من البنادق القدمية وآنيةا جمموعة من الساعات النادرة 

يستخدم لسن السكاكني وخزانة عرض خاصة بصناعة " عجلة"وذه القاعة دوالب قدمي
ب والفضة وجبوارها خزانة عرض لعرض الساعات القيمة واملختلفة، النحاس والذه

وثوب أخر من الصحراء "اخلبييت" خلاصة بالرقصات الشعبيةوهنالك جمموعة من الثياب ا
ويف ذات القاعة أيضاً خزانة عرض خاصة باخلزفيات وغرائبها النادرة " الطوارق"الكربى

جمموعة من األواين اخلزفية، وجياورها  واليت حتوي صوراً لزعماء ورؤساء مرسومة على
، "املصنوعة من الصوف"خزانة عرض توضح أدوات الغزل وجمموعة من املالبس الصوفية

ويليها خزانة بيت القرآن الكرمي ا جمموعة من املصاحف املخطوطة وعدداً من األشرطة 



من األدوات السمعية موعة من القراء، وأخرياً خزانة بيت فلسطني وحتوي جمموعة 
 .م١٩٤٨قة قبل عام يوالعمالت اليت ختص دولة فلسطني الشق

مث يتجه الزائر إىل قاعة أخرى هي قاعة احلرف واملهن حيث توجد على ميني الزائر       
القدمية  توالسنتراالجمموعة من األقفال القدمية ومهنة اجلزارة وأدواا املتنوعة واهلواتف 

كية مث خزانة عرض ا جمموعة من الفصوص واخلوامت ومنوذج لقهوة أبو سكر امل
واألحجار الكرمية النادرة مث خزانة أخرى ا جمموعة من املسدسات والعمالت القدمية 
جداً وجمموعة من الوثائق واألوراق النادرة، مث يشاهد الزائر عدداً من احلرف واملهن مثل 

من أدوات السالح األبيض والصيد مهنة مصلح الدوافري واإلسكايف واحلجام وجمموعة 
 .والقنص، وأدوات طحن النب قدمياً

به جمموعة من أدوات الطبخ كالقدور واألواين " املركب"مث يتجه الزائر إىل املطبخ      
القدمية وحيوي املطبخ كذلك على جمموعة من املكواة واملراوح اليت تعمل بالكاز وعدداً 

بخ توجد جمموعة من لوحات السيارات القدمية وعدداً وجبوار املط" املوقد"من الطباخات
من مكائن اخلياطة وجمموعة من الصور القدمية ملكة املكرمة واملسجد احلرام وجياورها غرفة 

وجبانبها توجد مكائن قدمية لصناعة اآليس " اخلطوبة"خاصة باملالبس النسائية ولوازم امللكة
 .ة استخراج القطران، وجمموعة من اجللودكرمي والدندرمه والسقا باإلضافة إىل كيفي

وهنالك قاعتني أخرتني مها قاعة ختتص بعرض كل ما خيص الرياضة واملوسيقى قدمياً       
من أدوات وأجهزة خمتلفة، وأخرى حتوي كل ما خيص التعليم والعلماء سواًء العرب أو 

ية يف أعدادها األوىل، الغرب، وأدوات التعليم قدمياً وجمموعة من الصحف واالت العرب
 .وعدداً من املالبس احلجازية القدمية

حيوي قاعتني متجاورتني إحداها عبارة عن غرفة اجتماعات ا : الدور الثالث      
جمموعة من الدروع وشهادات التقدير املقدمة لصاحب املتحف وجمموعة من املصاحف 



عارف وعدداً كبرياً من املخطوطة وأكثر من ستمائة خمطوط يف شىت العلوم وامل
األسطوانات والعمالت القدمية، ويف القاعة األخرى هنالك جمموعة كبرية جداً من اجلرائد 

 .والدوريات القدمية

للكعبة املشرفة من الداخل  ةويف داخل املبىن توجد جمموعة من األختام القدمية وصور      
 .أو احلديدية وجمموعة من النوافذ واألبواب القدمية سواًء اخلشبية

والناظر إىل هذا املتحف يرى أنه ثري جداً بالقطع املتحفية املختلفة حىت أن طريقة       
الصناعية العرض مزدمحة ومليئة بالقطع املتحفية، ويعتمد املتحف يف إضاءته على اإلضاءة 

 .يوضح طريق العرض يف متحف التراث اإلنساين) ٤٠(، والشكل رقم فقط

 

 
 )تصوير الباحث(زيادة القطع املتحفية أثناء العرض يف متحف التراث اإلنساين  ) ٤٠(شكل رقم 



نالحظ إزدحام قاعة العرض باملعروضات وحتتاج إىل مساحة أكرب لعرض هذه       
 .التحف

 

 

 

 متحف الدينار اإلسالميـ ٢ 

 
 )تصوير الباحث(  املدخل اخلارجي ملتحف الدينار اإلسالمي)  ٤١(شكل رقم 

عبارة عن متحف تراثي تارخيي ويعد أول متحف يف مكة املكرمة يهـتم بـالنقود          
 .اإلسالمية

 :املوقع



يقع املتحف على اخلط الدائري الذي يربط بني جدة ومكة املكرمة والطائف أمـام        
 .الرباشي للسيارات جبوار مسجد شهيد احملراب

 
 الدينار اإلسالمياملسقط األفقي ملتحف ) ٤٢(شكل رقم 

 )إعداد الباحث(

 :حمتويات املتحف

حممد عمر حسني نتو ويتكـون  / يقع املتحف يف الطابق األول ملبىن صاحبه األستاذ      
 .املتحف من أربعة قاعات عرض رئيسية ختتص كل قاعة بعرض مقتنيات خاصة ا

 :قاعة املسكوكات والعمالت/ ١



ية وحناسية وبعض العمالت النادرة ملعظـم الـدول   وا أكثر من ألف قطعة ذهبية وفض 
اإلسالمية وكذلك ما قبل اإلسالم، باإلضافة إىل مجيع اإلصدارات النقدية للمملكة العربية 

 .السعودية الورقية واملعدنية

 :قاعة املخطوطات واألسلحة/ ٢

لغـة  وحتتوي هذه القاعة على عدد كبري من املخطوطات يف احلديث والتفسـري وال       
العربية والوثائق التارخيية للمملكة العربية السعودية واحتوائها أيضاً على جمموعة كبرية من 
األسلحة مثل السيوف واخلناجر والسهام والرماح والدروع وجمموعة أسلحة نارية قدميـة  

 .مثل أبو فتيل واملقمع وأم أصبع وبنادق البارود املغربية

 :قاعة اآلثار التارخيية/ ٣

) شواهد القبـور ( وحتتوي على بعض األلواح احلجرية عليها آيات وكتابات عربية       
وكذلك بعض األواين الفخارية، واألباريق الفخارية املزججة، وأدوات زجاجيـة ترجـع   

 .للعصر البيزنطي قبل اإلسالم واحتوائها أيضاً على جمموعة آثار إسالمية وحتف نادرة

 :قاعة التراث الشعيب/ ٤

وحتتوي على بعض األواين املرتلية واألدوات والكراسي اليت كانت تستخدم يف مكة       
املكرمة قدمياً وبعض أجهزة االستماع والراديو واهلاتف والسـاعات القدميـة وصـناديق    
 .السيسم احلجازية واحتوائها أيضاً على أدوات املطبخ املكي وبعض املالبس املكية القدمية

قاعات "ياً على اإلضاءة الصناعية سواًء إلضاءة املمرات واحلجراتاعتمد املتحف كل      
اخلاصة باملتحف ضيقة نوعاً ما وعدد القطع املتحفية كبري والبعض منه مكـرر،  " العرض

وباملتحف مكتب خاص بصاحب املتحف حيوي جمموعة من الكتـب القيمـة يف شـىت    
 .التخصصات



 

 

 متحف بيت التراث املكيـ ٣

 
 )تصوير الباحث( واجهة متحف بيت التراث املكي اجلديد مبخطط أم الكتاد مبكة املكرمة ) ٤٣(شكل رقم 

طارق حممد بكر سندي وحيوي علـى  / وهو متحف تراثي خاص بصاحبه األستاذ       
 . أكثر من أربعني ألف قطعة أثرية

 : املوقع

طارق سندي / األستاذيقع حبي الرصيفة جبوار مدرسة عتاب بن أسيد املتوسطة مبرتل       
طارق سندي يف االنتقال إىل املوقع اجلديد مبخطط أم الكتـاد  / واآلن مغلق لرغبة األستاذ

ولكن لقلة اإلمكانيات املادية وعدم إجياد املستثمر واملمول اجليد حال دون سرعة االنتقال 
 .للموقع اجلديد حسب إفادة صاحب املتحف للباحث



 
 األفقي ملتحف التراث املكياملسقط ) ٤٤(شكل رقم 

 )إعداد الباحث(

 "مفتاح املسقط األفقي ملتحف التراث املكي"

يوضع على "هودج/ ٢.      جمموعة من الدكاكني اخلاصة باملهن السائدة يف مكة املكرمة قبل مائة عام أو يزيد/ ١
.      مركاز العمدة/ ٥".      احلمام"ملاءبيت ا/ ٤".      املطبخ"املركب/ ٣".      اجلمال لنقل املرأة من مكان آلخر

 .وعربة لبيع العصائر" وعاء من اخلزف حلفظ املاء"ممر حيوي جمموعة من األزيار/ ٦

 

 : حمتويات املتحف

مت ترتيب وتوزيع املتحف على شكل دكاكني خيتص كل دكان مبهنة معينة من املهن       
الوزان، السـبحي، احلبـاك،   : تلك املهنالسائدة يف مكة املكرمة يف القرن املاضي ومن 

احلالق، الفوال، اللحام، الربجني، احلداد، النحاس، السماك، السمكري وجمموعة أخـرى  
 .من املهن



 
 )تصوير صاحب املتحف(العرض الداخلي ملتحف بيت التراث املكي ويظهر يف الصورة صاحب املتحف ) ٤٥(شكل رقم 

  

وباإلضافة إىل ذلك حيوي املتحف جلسات قدمية ا جمموعة من املسجالت واهلواتـف     
القدمية، وهنالك جمموعة كبرية وخمتلفة من األواين واألدوات اخلشبية واملعدنية والرخامية 
واملنسوجات املكية القدمية باإلضافة إىل البنادق والسيوف واخلناجر القدمية وعـدد مـن   

والعمالت والطوابع الربيدية واألجهزة القدمية ومفتاح قـدمي لبـاب مكـة    القطع األثرية 
 .املكرمة

وبيت " املطبخ"وهنالك جناح البيت املكي القدمي والذي حيوي غرفة النوم واملركب      
 .والذي يوضح احلياة املكية قبل قرن من الزمان" احلمام"املاء

وخاصة أن موقع املتحف يقع ، ة الصناعيةاعتمد املتحف يف معظم قاعاته على اإلضاء      
يف البدروم اخلاص بسكن صاحب املتحف والتهوية يف املتحف غري جيدة، أمـا ممـرات   

 .املتحف فهي جيدة وتسمح بالرؤية اجليدة للقطع املتحفية

  



 متحف أم القرىـ ٤

 
 الواجهة األمامية ملتحف أم القرى حبي النوارية) ٤٦(شكل رقم 

 )هـ١٤٢٧اململكة العربية السعودية، دليل متاحف (

 

 ".رمحه اهللا تعاىل"حسن خوجه / وهو متحف حضاري لصاحبه األستاذ      

 

 :  املوقع

 .يقع املتحف حبي النوارية خلف الدفاع املدين      

 

 



 : حمتويات املتحف

حيتوي املتحف على أشكال وصور متعددة من عادات وتقاليـد وأسـواق مكـة          
املكرمة، باإلضافة إىل القطع التراثية احمللية املتنوعة واملخطوطات، وهـو حيتـل الطـابق    

 ".رمحه اهللا تعاىل"حسن خوجه / األرضي من مرتل صاحبه األستاذ

ووجود مشاكل بني الورثة حال مل يتسىن للباحث زيارة املتحف نظراً لوفاة صاحبه       
دون إكمال الزيارة، وحاول الباحث االتصال باملسئول عن املتحف فأفاده بأن املتحـف  
معروض للبيع، والباحث يوصي باالستفادة من حمتويات املتحف وخيـص بالـذكر وزارة   

كرمـة،  التربية والتعليم ، واهليئة العامة للسياحة واآلثار، واهليئة العليا لتطـوير مكـة امل  
بالتفاوض مع ورثة صاحب املتحف وحماولة احتضان ذلك املتحف نظراً ملا حيويه من قطع 
وخمطوطات أثرية غاية يف األمهية وأخذت اجلهد اجلهيد يف مجعها من قبل صاحبها رمحـه  

 .اهللا تعاىل

 
 العرض الداخلي ملتحف أم القرى) ٤٧(شكل رقم 



 )هـ١٤٢٧العربية السعودية،  دليل متاحف اململكة(

 املتاحف العلمية : ثالثاً 

 متحف جامعة أم القرى بالعزيزيةـ ١

 
 )تصوير الباحث(  " وحدة املتاحف"املدخل اخلارجي ملتحف جامعة أم القرى )  ٤٨(شكل رقم 

 

يف ) ٧٧٦/٢(د سهيل بن حسـن قاضـي رقـم   .أنشئ مبوجب قرار مدير اجلامعة أ      
 .  هـ٩/٢/١٤٢٠

 :املوقع

يقع املتحف مبقر جامعة أم القرى بالعزيزية يف مؤخرة مبىن كلية الـدعوة وأصـول         
الدين، وحيتوي على ما يزيد عن ألفي قطعة نقدية من عصور إسالمية خمتلفـة ونقـوش   

ت ومنـاذج  طوطاكتابية وزجاج وخزف وفخار وأسلحة وأدوات من التراث الشعيب وخم
 .ومعروضات حتكي تطور اجلامعةمن البيئة احمللية 



 
 املسقط األفقي ملبىن املتحف اجلامعي حبي العزيزية) ٤٩(شكل رقم 

 )إعداد الباحث(

 "مفتاح املسقط األفقي للمبىن األول يف املتحف اجلامعي حبي العزيزية"

غرفة أمناء / ٣.      غرفة مدير املتحف/ ٢.      جمموعة من الصور القدمية ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة/ ١
جمموعة / ٥.      خزنات عرض خاصة بالصخور الطبيعية يف اململكة العربية السعودية/ ٤.      وموظفي املتحف

.            جمموعة من رؤوس احليوانات احملنطة/ ٧.      ألغنامديوراما حلظرية ا/ ٦.      من الطيور واحليوانات احملنطة
جمموعة من / ١٠.      قاعة شواهد القبور والنصوص التأسيسية/ ٩.      ديوراما عن قاع البحر األمحر/ ٨

.         لوحات خمطوطة خاصة باخلطاط حممد الكردي رمحه اهللا تعاىل/ ١١،١٢.      األدوات الشعبية والساعات القدمية



أدوات احلرب /١٧.      جمموعة من البنادق القدمية/ ١٥،١٦.      احللي النسائية/ ١٤.      سيوف قدمية/ ١٣
.           أواين قدمية/ ٢٠.      جمموعة من األقفال القدمية/ ١٩.      لبس خاص باجلنود قدمياً/ ١٨.      قدمياً
حلي / ٢٤.      جمموعة من األسلحة/ ٢٣.      جمموعة من املكواة/ ٢٢.      ديوراما عن البادية قدمياً/ ٢١
 .سجاد إيراين قدمي/ ٢٥.      نسائية

 "مفتاح املسقط األفقي للمبىن الثاين باملتحف اجلامعي حبي العزيزية"

                  .   جمموعة من الدكاكني اخلاصة باملهن املكية القدمية/ ٢.      غرفة خاصة بإعداد الشاي قدمياً/ ١
جمموعة من املالبس / ٤".      الكرويتات"مركاز العمدة وجمموعة من اجللسات القدمية اخلاصة بالقهاوي/ ٣

 . الرجالية والنسائية القدمية

 "مفتاح املسقط األفقي للمبىن الثالث باملتحف اجلامعي حبي العزيزية"

" بيت املاء"احلمام/ ٤.      غرفة اجللوس قدمياً/ ٣.      القدمية جمموعة من األواين/ ٢.      غرفة النوم قدمياً/ ١
 .قدمياً

 .فناء/ ٦،٧".      املركب"املطبخ/ ٥

 :حمتويات املتحف

 :حيتوي املتحف على ثالث مباين متجاورة      

 ):الرئيسي(املبىن األول

شاعر املقدسة وحيوي صالة االجتماعات وا جمموعة من صور احلرمني الشريفني وامل      
قدمياً، باإلضافة إىل غرفة مدير املتحف واإلدارة، وبه القاعة الرئيسية واليت تعـرض فيهـا   
جمموعة من األحجار والصخور الطبيعية املوجودة يف اململكة العربية السعودية باإلضافة إىل 

عربية السعودية جمموعة كبرية من احليوانات احملنطة واليت حتكي احلياة الفطرية يف اململكة ال
ومن مث يشاهد الزائر بعد ذلك قاعة شواهد القبور ونصوص القواعد التأسيسية واليت حتوي 
على جمموعة من األحجار املكتوب عليها مث ينتقل إىل قاعة القطع التراثية احملليـة والـيت   



 حتوي على جمموعة من األواين واألسلحة واألجهزة واحللي القدمية وعدد من املخطوطات
 ". حياة البادية"املكي واخليمة البدوية الكردي رعبدا لقادحممد طاهر / القدمية للخطاط

 
 )تصوير الباحث" (١"العرض الداخلي للمتحف اجلامعي يف املبىن األول ) ٥٠(شكل رقم 

 

 )تصوير الباحث" (٢"العرض الداخلي للمتحف اجلامعي يف املبىن األول ) ٥١(شكل رقم 

 



 :املبىن الثاين

وحيوي على جمموعة من الدكاكني واليت تصور احلياة املهنية القدمية يف مكة املكرمة       
السبحي،  اخلراز، العطار،: عن طريق توزيع كل مهنة يف دكان خاص ا ومن تلك املهن

، الطباخ، اللبان، املزين، احلداد، الفوال، اجلزار، السمان، ويف كل دكـان  املنجد، الطيان
جمموعة كبرية من القطع األثرية ختص تلك املهنة، وهذا العرض يشبه إىل حد كبري طريقة 

 . العرض املتبعة يف متحف التراث املكي

 وهنالك قاعة أخرى وهي قاعة مركاز العمدة واليت حتـوي علـى جمموعـة مـن          
واألباريق، والفناجني، والشراب، اخلاصـة بالقهـاوي احلجازيـة    " الكرويتات"اجللسات

القدمية، مث ينتقل الزائر إىل قاعة املالبس القدمية واليت حتوي على جمموعة مـن املالبـس   
 .الرجالية والنسائية القدمية

 
 )تصوير الباحث(ين  منظر عام ألحد دكاكني العرض باملتحف اجلامعي املبىن الثا) ٥٢(شكل رقم 



 

 )تصوير الباحث(مركاز العمدة باملتحف اجلامعي املبىن الثاين  ) ٥٣(شكل رقم 

 : املبىن الثالث

عبارة عن بيت مكي قدمي حيوي على جمموعة من الغرف كغرف النـوم، وغـرف         
صـة  ، وبه جمموعة كبرية مـن األواين اخلا "احلمام"، وبيت املاء"املطبخ"اجللوس، واملركب
 . بالبيت املكي القدمي

 )تصوير الباحث(غرفة النوم قدمياً باملتحف اجلامعي املبىن الثالث  ) ٥٤(شكل رقم 



اعتمد املتحف على اإلضاءة الطبيعية والصناعية وطريقة العرض جيـدة وكـذلك         
كثرياً سواًء من جهة اإلضاءة اجليدة أو التهويـة   املمرات، ويف املبىن األول مت االهتمام به

البيـت  "وبدأ هذا االهتمام يقل شيئاً فشيئاً يف املباين األخرى فنجد أنه يف املبىن الثالـث 
اإلضاءة ضعيفة جداً وكذلك التهوية، صحيح أن املبىن حياكي البيت املكي القدمي، " املكي

بة بالغة يف البقاء يف املبىن لوقت أطول نظـراً  ولكن الزائر لدى زيارته هلذا املبىن جيد صعو
 .للحرارة الشديدة واخنفاض اإلضاءة

ميمها وضع أماكن اواملشاهد ملباين املتاحف يف مكة املكرمة يرى أا مل تراعي يف تص      
لذوي االحتياجات اخلاصة سواًء من حيث الدخول أو اخلروج أو املمرات أو حىت طريقة 

حف، فهي بذلك قد أغفلت هذه الفئة متاماً وحرمتها من التمتع باملشاهدة زيارة قاعات املت
  .   والزيارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 
   

  

  الفصل الثالث
  

  إجراءات الدراسة: 

 منھج الدراسة.  •

 اختیار العینة.  •

 جمع العینة.  •

 أداة الدراسة.  •

  عرض نتائج تحلیل بیانات الدراسة:   

 اإلجابة على السؤال األول.  •

 اإلجابة على السؤال الثاني.  •

 اإلجابة على السؤال الثالث.  •

 اإلجابة على السؤال الرابع.  •

  

 

 

 



 

  :إجراءات الدراسة: أوالً 

 :منهج الدراسة

لإلجابة على تساؤالت هذه الدراسة، استخدم الباحث املنهج الوصفي باستخدام أسلوب 
أسلوب " املنهج الوصفي على أنه) م٢٠٠٣عبيدات وآخرون، (احملتوى، وقد عرفحتليل 

يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، 
ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح 

ي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها خصائصها، أما التعبري الكم
 .٢٤٧ص"ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

بريلسون، (إىل تعريف حتليل احملتوى نقالً عن تعريف ) م٢٠٠٣العساف، (ويشري       
عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي :"بأنه) م١٩٥٢
 .٢٣٥ص"ومنظم حملتوى أسلوب االتصالهادف 

 :اختيار العينة

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أساليب العرض املختلفة ملتاحف مكة املكرمة       
وأساليب تطويرها، ومت حتديد عينة البحث وذلك بالوقوف على متاحف مكة املكرمة 

 :املقامة حالياً وقت إعداد هذه الدراسة وهي على النحو التايل

v  متحف مكة املكرمة لآلثار والتراث حبي الزاهر. 
v  معرض عمارة احلرمني الشريفني بأم اجلود. 
v  وحدة املتاحف"متحف جامعة أم القرى بالعزيزية." 
v  جمدوع الغامدي/ متحف التراث اإلنساين حبي العزيزية لصاحبه األستاذ. 
v  توحممد ن/ متحف الدينار اإلسالمي حبي اهلجرة لصاحبه األستاذ. 



v  طارق سندي/ متحف التراث املكي حبي الرصيفة لصاحبه األستاذ. 
v  حسن خوجه رمحه اهللا/ متحف أم القرى حبي النوارية لصاحبه األستاذ. 

بعد اختيار عينة الدراسة قام الباحث بزيارا وااللتقاء بأصحاا واملسئولني عنها       
وقام كذلك بتوثيق ذلك عن طريق تصوير كافة أرجاء وقاعات املتحف بكامريا التصوير 

 .الرقمية وإطالعهم على أداة البحث لإلجابة عنها

ختلفة يف تلك املتاحف وكيفية مث قام الباحث كذلك بالوقوف على طرق العرض امل      
توزيع قاعات وأرجاء املتحف، وأيضاً كيفية وضع القطع املتحفية وعرضها، وكل ما 

 .خيص مقومات العرض اجليد

 :  أداة الدراسة

اختار الباحث بطاقة التقييم كأفضل الطرق من وجهة نظره ملعرفة وقياس مدى       
حف، ومدى االستفادة من طرق العرض العاملية تفعيل مقومات املتحف اجليد يف تلك املتا

 .للمتاحف

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة مبا يتوافق مع مقومات العرض اجليد املعمول ا يف       
املتاحف العاملية ومبا حيقق أهداف هذه الدراسة وكان حمتوى هذه البطاقة على النحو 

 :التايل
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 متوفر

)٣( 

بنسبة 

 متوسطة

)٢( 

بنسبة 

 بسیطة

)١( 

غیر 

 متوفر

 مبنى المتحف: القسم األول

    .                                                                                                                            ـ تم تصمیم وتنفیذ المبنى على أساس متحف

س لیمة تحق ق   ـ تم بن اء المتح ف عل ى أس س علمی ة ووظیف ة       

 .الغرض من إنشاءه

  
  

     .  ـ صمم المتحف بحیث یالئم البیئة والموقع والمناخ

     . ـ تم تحویل ھذا المبنى إلى متحف

ـ یحتوي المتحف على حدیقة متحفیة لراح ة ال زوار وتمھ د    

 .لرؤیة المتحف ومعروضاتھ

  
  

     . ـ موقع المتحف سھل الوصول إلیھ

     .  ـ خصص المتحف للعرض الدائم والمؤقت

     .ـ یتم العرض داخل المتحف وخارجھ

ـ    یحت   وي المتح   ف عل   ى مكتب   ة متحفی   ة تح   وي مص   ادر  

 .ومراجع خاصة بالتحف المعروضة داخلھ

  
  

     . ـ بالمتحف قاعات للباحثین

     .ـ صمم المتحف بحیث تكون حركة الزوار داخلھ سھلة

     .أماكن لبیع القطع التذكاریةـ بالمتحف 

     . ـ بالمتحف توجد غرف لحفظ اآلثار

     .ـ یحوي المتحف على معامل للترمیم والصیانة

ـ   یح  وي المتح  ف عل  ى مجموع  ة م  ن الغ  رف والحج  رات   

الخاص    ة بأمن    اء المتح    ف واإلدارة والم    دیر والحراس    ة    

 .ةالمدرب
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 متوفر

)٣( 

بنسبة 

 متوسطة

)٢( 

بنسبة 

 بسیطة

)١( 

غیر 

 متوفر

ـ   تح  وي النواف  ذ ف  ي المتح  ف عل  ى ش  بكات حدیدی  ة لحمای  ة  

 .المعروضات من السرقة وخاصة في الطوابق السفلیة

  
  

     .المتحف بوسائل األمن الحدیثةـ تم تأمین مداخل ومخارج 

     . ـ سھولة االتصال بین قاعات الجمھور وخدمات المتحف

ـ تم تنفیذ جدران المتح ف باس تخدام خام ات س ھلة التنظی ف      

 .وال تتأثر بالضوء

  
  

ـ    یفض   ل أن تك   ون أرض   یة المتح   ف بدرج   ة أغم   ق م   ن   

 .جدرانھا

  
  

     .الحاالت الطارئةـ یوجد بالمتحف إسعافات أولیة لعالج 

ـ یحوي المتح ف مع دات خاص ة بنق ل القط ع ذات األحج ام       

 .الكبیرة والثقیلة

  
  

 طریقة العرض: القسم الثاني

     .للعرض المتحفي حسب المعروضات ةـ توجد إستراتجی

ـ    ت   م توزی   ع طواب   ق المتح   ف وأروقت   ھ حس   ب العص   ور  

 .التاریخیة

  
  

     .منتظم بمحاذاة جدران الرواقـ تم توزیع التحف بشكل 

ـ یسیر الزائر ضد عقارب الساعة فینتھ ي م ن الزی ارة عن د     

 .موقع بدایتھ

  
  

     .ـ یتم وضع المعروضات على مستوى نظر اإلنسان

     . ـ یتم إخفاء اإلستاندات الحاملة للقطع المتحفیة
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)٣( 
بنسبة 

 متوسطة

بنسبة 

 بسیطة

غیر 

 متوفر



)١( )٢( 

  .ـ ھنالك مسافات نسبیة بین القطع أو اللوحات المعروضة

 

  
 

ـ یقوم بتصمیم المتحف مصمم داخلي متخصص في تصمیم 

 .المتاحف

   

 

 وسائل اإلضاءة : القسم الثالث

 : ـ مصدر اإلضاءة في المتحف

       .طبیعي/ أ            

     .صناعي/ ب            

     .طبیعي وصناعي/ ج            

     .ـ كمیة اإلضاءة في المتحف كافیة إلظھار التفاصیل بدقة

     .ـ لنوعیة اإلضاءة في المتحف أثر على القطع األثریة

 : ـ نوع اإلضاءة المستخدمة في المتحف من

     .إضاءة مباشرة على المعروضات/ أ       

     . إضاءة غیر مباشرة على الممرات والطرقات/ ب      

     .إضاءة شبھ مباشرة في القاعات الكبرى/ ج      

كمص   در " النواف  ذ "ـ   ی  تم االس  تفادة م   ن الفتح  ات الجانبی  ة     

 .الطبیعيللضوء 

  
  

 :ـ نوع الزجاج المستخدم في النوافذ

     . زجاج مصنفر/ أ       

     . زجاج شفاف/ ب       

     .زجاج عاكس/ ج       

     .ـ اإلضاءة المحیطة بالمتحف لیًال كافیة
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 متوفر

)٣( 

بنسبة 

 متوسطة

)٢( 

بنسبة 

 بسیطة

)١( 

غیر 

 متوفر



 الفترینات: القسم الرابع

ـ الفترین ات الموج ودة ف ي المتح ف م ن الن وع ال ذي یحم ي         

 .المعروضات من التلوث واألتربة والحشرات

  
  

ـ   المن  اخ داخ  ل الفترین  ات ثابت  ًا ویحق  ق ق  درًا مناس  بًا م  ن        

 .الرطوبة ودرجة الحرارة والضوء

  
  

ـ   تب  رز بطاق  ة المعروض  ات المعلوم  ات المطل  وب توفرھ  ا  

 .للمشاھدین

  
  

ـ الفترینات مجھ زة لوض ع مع دات ال تحكم ف ي الرطوب ة أو       

 .أي أجھزة أخرى

  
  

ـ تحتفظ الفترین ة بدرج ة الرطوب ة النس بیة داخلھ ا ف ي حال ة        

 . ثابتة

  
  

ـ  تح افظ الفترین  ات عل ى مس توى اإلض  اءة المناس بة للقط  ع      

 .المعروضة

  
  

     .ـ تسمح الفترینة بالرؤیة الجیدة للمعروضات التي بداخلھا

ـ شكل وتصمیم الفترینة مناسبًا مع تصمیم المتحف وحرك ة  

 . الزائرین

  
  

     . ـ الفترینة سھلة الفتح ألمین المتحف

     .ـ ارتفاع الفترینة مناسبًا لمستوى الرؤیة للزائرین

     ".الدیورامات " ـ یشتمل بالمتحف فترینات العرض 
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 متوفر

)٣( 

بنسبة 

 متوسطة

)٢( 

بنسبة 

 بسیطة

)١( 

غیر 

 متوفر



 البطاقات الشارحة : القسم الخامس

القطع  ة ف  ي  ـ   تح  وي البطاق  ة الش  ارحة عل  ى رق  م تس  جیل    

س  جالت المتح  ف ونب  ذه تاریخی  ة تتن  اول مص  در وت  اریخ       

 .العثور علیھا

  

  

     .ـ البطاقة الشارحة موضوعة على مستوى نظر الزائر

     .ـ حجم البطاقة مناسبًا للقطعة وأھمیتھا

     . ـ نمط الكتابة على البطاقات موحدًا في أنحاء المتحف

     .أجواء المتحف المختلفةـ خامة البطاقة تستطیع تحمل 

 التكنولوجیا الحدیثة: القسم السادس

ـ بالمتحف قاعة للمحاضرات واالجتماعات مجھزة بأح دث  

 .وسائل العرض المرئي والصوتي

  
  

     . ـ بالمتحف دائرة تلفزیونیة مغلقة وكامیرات مراقبة

     .ـ یتم ترتیب مخازن المتحف باستخدام الحاسب اآللي

 :كتابة البطاقات الشارحة یكتب بثالث لغات أساسیة ھيـ 

 .ـ الفرنسیة٣ـ اإلنجلیزیة   ٢ـ العربیة   ١ 

  
  

     .ـ تستخدم الوسائل الحدیثة لحفظ بیانات المعروضات

 كوادر اإلدارة المتحفیة : القسم السابع

ـ ھنالك تعاون مشترك ب ین المتح ف والمؤسس ات التعلیمی ة     

 . المختلفة

  
  

ـ الموظفین في المتحف مؤھلین بدراس ة أكادیمی ة ف ي نف س     

 .التخصص

  
  

     . ـ یوجد بالمتحف أمناء لھ
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 متوفر

)٣( 

بنسبة 

 متوسطة

)٢( 

بنسبة 

 بسیطة

)١( 

غیر 

 متوفر

     .ـ یوجد بالمتحف أمین مكتبة 



     .ـ یتوفر بالمتحف لجنة خاصة بترمیم اآلثار

     .ـ یتوفر بالمتحف مسئول للعالقات العامة

ـ یتوفر بالمتحف لجنة فنیة خاصة بإع ادة التنظ یم وبتط ویر    

 .المكان دوریًا

  
  

ـ      یتض     من فری     ق العم     ل ب     المتحف عل     ى مت     رجمین  

 .متخصصین

  
  

     .ـ یوجد بالمتحف إدارة أمن وحراسة مؤھلین

ـ   ی  تم تطع  یم الع  املین ب  المتحف ض  د األم  راض المتوقع  ة     

 .بشكل دوري

  
  

     .صیانة ونظافة دائمًا ودوریًا فـ یتوفر بالمتح

 :وصف األداة

تنقسم األداة إىل سبعة أقسام رئيسية تساعد يف حتقيق أهداف الدراسة، حيث قام       
 :الباحث باختيار عينه عشوائية من عناصر التصميم الداخلي وهي كالتايل

 .مبىن املتحف :القسم األول •
 .طريقة العرض :القسم الثاين •
 .وسائل اإلضاءة: القسم الثالث •
 ".ت العرضخزانا"الفترينات: القسم الرابع •
 .البطاقات الشارحة: القسم اخلامس •
 .التكنولوجيا احلديثة: القسم السادس •
  .كوادر اإلدارة املتحفية: القسم السابع •



ومجيعها دف إىل معرفة التكرار الكمي والنسبة املئوية ملدى نسبة توفر البيان من        
مة ألساليب العرض عدمه، ومن مث معرفة مدى تطبيق كل متحف من متاحف مكة املكر

 .املتحفي املعمول ا يف املتاحف العاملية، وكيفية الرقي بأساليب العرض املتبعة حالياً

 :صدق األداة

مشول االستمارة ":هو) م٢٠٠٣ وآخرون، عبيدات(املقصود بصدق األداة كما ذكر       
ومفرداا من ووضوح فقراا ، لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية

 .٢٠٦ص"ناحية ثانية حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها بنفس األسلوب الواحد

لتأكد من صدق األداة يتم من خالل آراء ل )م٢٠٠٣ وآخرون، عبيدات( وأشار      
احملكمني فيما يتصل بشمولية بنود االستمارة الرئيسية والفرعية وكذلك فيما يتصل 

 .ومصطلحاابوضوح مفردات االستمارة 

وللتأكد من صدق األداة قام الباحث بعرضها ـ يف صورا األولية، ملحق رقم       
املتاحف  حمكمني هلم حبوث ودراسات ومن املتخصصني يف علم ـ على ستة) ج(

ويف الديكور  النفس ويف التربية الفنية ويف طرق تدريس التربية الفينة والترميم وعلم
 ع آرائهم يف مدى مناسبة البنود اليت اشتملت عليها األداةوذلك الستطال، الداخلي

/ ثروت متويل، د/ د.أمحد الغامدي، أ/ غازي دهلوي، د/ د.أ:           ( واحملكمني هم
وقد أسفرت هذه ، )حامت خليل/ احلجيلي، د زعبدا لعزي/ فتيين،             د عبدا هللا

د السادس من مالحظات أخرى ليصبح تعديل البطاقة وتغيري مسمى البن اخلطوة على
نعم، ال، إىل حد : كوادر اإلدارة املتحفية وكذلك تغيري العبارات املوجودة يف البطاقة من

متوفر، بنسبة متوسطة، بنسبة بسيطة، غري متوفر، ووضعت هلا : ما، ال أعرف، لتصبح
ة عليها يف صورا مث عرضت األداة على املشرف ومت املوافقأرقام لسهولة حساا إحصائياً 

 . النهائية



 :ثبات األداة

هو إمكانية احلصول ) م٢٠٠٣ وآخرون، عبيدات(ويقصد بثبات األداة كما بين         
ولذلك  ،على نفس النتائج فيما لو أعيد استخدام نفس األداة حتت ظروف متماثلة

 :استخدم الباحث الطريقة التالية للتأكد من ثبات الدراسة

 :الثبات بني الباحث وحمكمني آخرينحساب معامل 

لقد مت حساب معامل الثبات عن طريق حساب معامل االتفاق بني حتليل             
) Cooper(وذلك عن طريق استخدام معادلة كوبر ، الباحث وحتليل بعض احملكمني

 :كالتايل) م٢٠٠٠املفيت، (كما وضحها 

 د مرات االتفاقعد                                          

  Xـ  ـــــــــــــــــــــــــ= نسبة االتفاق 
١٠٠ 

 عدد مرات عدم االتفاق+  عدد مرات االتفاق                         

 :واجلدول التايل يبني نتائج معامل االتفاق بني الباحث واحملكمني ألداة الدراسة

 )٣(قم جدول ر

 واحملكمني ألداة الدراسةنتائج معامل االتفاق بني الباحث 

 معامل اتفاق احملكمني مع الباحث احملكّمون
 ٠,٩٢ احملكم األول
 ٠,٩٣ احملكم الثاين
 ٠,٩٣ احملكم الثالث



 ٠,٩٤ احملكم الرابع
 ٠,٩٢ احملكم اخلامس
 ٠,٩٤ احملكم السادس
 ٠,٩٣=  ٦ ÷ ٥,٥٨ املتوسط

واحملكمني جند أنه يدل على أن الثبات وبالنظر إىل متوسط معامل االتفاق بني الباحث 
 .مرتفع

) ١٠.spss v(مث قام الباحث بإجراء ثبات األداة عن طريق اجلداول اإلحصائية       
وهو يدل على معامل  ٠,٩٣فتم احلصول على معامل الثبات ألفا كرونباخ والذي يساوي 

 .باملالحق يوضح ذلك) ب(ثبات عايل و ملحق رقم 

 :ج تحليل بيانات البحثعرض نتائ: ثانيًا

 :اإلجابة على السؤال األول

ما مدى حتقق نظم العرض يف متاحف (األول والذي مفاده  لإلجابة على السؤال      
 :جيب علينا) ؟مكة املكرمة

التعرف على تكرارات ونسب القسم األول من األداة واخلاص مببىن املتحف،  :أوالً      
 ).٤(وقد حدده الباحث مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم 

 

 

 )٤(جدول رقم 



للقسم األول من األداة واخلاص مببىن التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب 
 املتحف

 ٢٢ ٥ ١٢ ٢ ١٠ ٧ ٨ ٦ ٤ ٢٠ ٣ ١٣ ١٤ ١٨ الترتيب

٠,٦٦ املتوسط
 

٢,٣٣ ١ ١
 ٠,٥
 ٢,١٦
 

١,٣٣ ٢
 ١,٥
 ١,١٦
 ٢,٣٣
 

٠,٣٣ ٢ ١
 

غري متوفر
 

النسب املئوية
 

٥٠
 ٣٣,٣

 ٣٣,٣
 

٥٠ ٠
 ٥٠ ٠ ٠
 ٥٠
 ٣٣,٣

 

٦٦,٧ ٠
 ٣٣,٣
 ٨٣,٣
 

متوفر 
بنسبة 
بسيطة

 ٣٣,٣
 ٣٣,٣
 ٥٠
 ٣٣,٣ ٠

 ١٦,٧
 

١٦,٧ ٠ ٠ ٠
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٣٣,٣ ٠
 ١٦,٧
 

متوفر 
بنسبة 
متوسطة

 ١٦,٧
 ٣٣,٣
 

٣٣,٣ ٠
 

٣٣,٣ ٠
 ٥٠
 ١٦,٧

 ١٦,٧
 

٣٣,٣ ٠
 ١٦,٧
 ١٦,٧
 

٠ 

متوفر
 ١٦,٧ ٠ ٠
 ٦٦,٧
 ١٦,٧
 ٥٠
 ٥٠
 ٣٣,٣

 ٣٣,٣
 ٥٠
 ٥٠
 ١٦,٧

 ١٦,٧
 

٠ 

البيــــــــــــــــان
 

ف
س متح

صمیم وتنفیذ المبنى على أسا
تم ت

. 

ض من إنشاءه
س علمیة ووظیفة سلیمة تحقق الغر

ف على أس
تم بناء المتح

. 

ث 
ف بحی

صمم المتح
یالئم البیئة والموقع والمناخ

  .
 

ف
تم تحویل ھذا المبنى إلى متح

. 

ضاتھ
ف ومعرو

ف على حدیقة متحفیة لراحة الزوار وتمھد لرؤیة المتح
یحتوي المتح

. 

صول إلیھ
ف سھل الو

موقع المتح
. 

ت
ض الدائم والمؤق

ف للعر
ص المتح

ص
خ

  .
 

ف وخارجھ
ض داخل المتح

یتم العر
. 

ف على مكتبة متحف
یحتوي المتح

ضة داخلھ
ف المعرو

صة بالتح
صادر ومراجع خا

یة تحوي م
. 

ت للباحثین
ف قاعا

بالمتح
. 

ث تكون حركة الزوار داخلھ سھلة
ف بحی

صمم المتح
. 

ف أماكن لبیع القطع التذكاریة
بالمتح

. 

ف لحفظ اآلثار
ف توجد غر

بالمتح
. 

صیانة
ف على معامل للترمیم وال

یحوي المتح
. 

 ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ م

 



 

٢١ ١ ٩ الترتيب 
 ١١
 ١٧
 ١٦
 ١٩
 ١٥
 

١,١٦ املتوسط
 ٢,٨٣
 ٠,٣٣
 

٠,٦٦ ١
 ٠,٦٦
 ٠,٥
 ٠,٦٦
 

غري متوفر
 

النسب املئوية
 

٥٠ 

١٦,٧
 ٥٠ 

٣٣,٣
 ٦٦,٧
 ٨٣,٣
 ٦٦,٧
 ٦٦,٧
 

متوفر بنسبة 
بسيطة

 ٥٠ ٥٠ ٠ ٠ 

١٦,٧
 ١٦,٧
 ٣٣,٣
 ١٦,٧
 

متوفر بنسبة 
متوسطة

 

٣٣,٣ ٠
 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

متوفر
 ١٦,٧ ٠ ٥٠ ٥٠

 ١٦,٧
 

١٦,٧ ٠ ٠
 

البيــــــــــــــــان
 

ف واإلدارة والمدیر والحراسة 
صة بأمناء المتح

ت الخا
ف والحجرا

ف على مجموعة من الغر
یحوي المتح

المدربة
. 

صة في الطوابق السفلیة
ت من السرقة وخا

ضا
ت حدیدیة لحمایة المعرو

ف على شبكا
تحوي النوافذ في المتح

. 

ف
تم تأمین مداخل ومخارج المتح

 
بوسائل األمن الحدیثة
ف .

ت المتح
ت الجمھور وخدما

صال بین قاعا
سھولة االت

. 

ضوء
ف وال تتأثر بال

ت سھلة التنظی
ف باستخدام خاما

تم تنفیذ جدران المتح
. 

ف بدرجة أغمق من جدرانھا
ضیة المتح

ضل أن تكون أر
یف

. 

ت الطارئة
ت أولیة لعالج الحاال

ف إسعافا
یوجد بالمتح

. 

ت خ
ف معدا

یحوي المتح
ت األحجام الكبیرة والثقیلة

صة بنقل القطع ذا
ا

. 

 ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ م



التعرف على تكرارات ونسب القسم الثاين من األداة واخلاص بطريقة العرض، وقد  :ثانياً
 ).٥(حددها الباحث مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم 

 )٥(جدول رقم 

 للقسم الثاين من األداة واخلاص بطريقة العرضالتكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب 
 

 متوفر  البیــــــــان م
متوفر 
بنسبة 

 متوسطة 

متوفر 
بنسبة 

 بسیطة 

غیر 
سط متوفر 

ملتو
ا

يب 
لترت
ا

 النســب المئـــــویـــة 

للعرض المتحفي حسب  ةـ توجد إستراتجی ١
 ١ ٢,٨٣ ٠ ٠ ١٦,٧ ٨٣,٣ .المعروضات

٢ 
ـ تم توزیع طوابق المتحف وأروقتھ حسب 

 ٧ ١,١٧ ٣٣,٣ ٣٣,٣ ١٦,٧ ١٦,٧ .العصور التاریخیة

ـ تم توزیع التحف بشكل منتظم بمحاذاة جدران  ٣
 ٤ ٢,١٧ ٠ ٣٣,٣ ١٦,٧ ٥٠ .الرواق

٤ 
ـ یسیر الزائر ضد عقارب الساعة فینتھي من 

 ٢ ٢,٥ ٠ ٠ ٥٠ ٥٠ .الزیارة عند موقع بدایتھ

٥ 
ـ یتم وضع المعروضات على مستوى نظر 

 ٣ ٢,٣٣ ٠ ٠ ٦٦,٦ ٣٣,٣ .اإلنسان

٦ 
ـ ھنالك مسافات نسبیة بین القطع أو اللوحات 

 ٦ ٠,٨٣ ٦٦,٦ ٠ ١٦,٧ ١٦,٧ .المعروضة

 ٦ ١,٣٣ ٣٣,٣ ١٦,٧ ٣٣,٣ ١٦,٧ .ـ یتم إخفاء اإلستاندات الحاملة للقطع المتحفیة ٧

بین القطع أو اللوحات ـ ھنالك مسافات نسبیة  ٨
 ٥ ١,٥ ٣٣,٣ ١٦,٧ ١٦,٧ ٣٣,٣ .المعروضة

ـ یقوم بتصمیم المتحف مصمم داخلي  ٩
 ٨ ٠,٨٣ ٥٠ ١٦,٧ ٣٣,٣ ٠ .متخصص في تصمیم المتاحف



التعرف على تكرارات القسم الثالث من األداة واخلاص بوسائل اإلضاءة، وقد : ثالثاً
 ).٦(يف اجلدول رقم  حددها الباحث مبجموعة من األسئلة املذكورة

 )٦(جدول رقم 

الثالث من األداة واخلاص بوسائل للقسم التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب 
 اإلضاءة

 البیـــــــــــان م

 متوفر
متوفر 
بنسبة 

 متوسطة

متوفر 
بنسبة 
 بسیطة

 غیر متوفر

سط
ملتو
ا

يب 
لترت
ا

 النســب المئـــــویـــة 

١ 

 :في المتحف ـ مصدر اإلضاءة

 ١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   .طبیعي/ أ            

 ٤ ٢ ٠ ٠ ٠ ٦٦,٦ .صناعي/ ب            

 ٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٣٣,٣ .طبیعي وصناعي/ ج            

ـ كمیة اإلضاءة في المتحف كافیة إلظھار  ٢
 ٣ ٢ ٠ ١٦,٧ ٦٦,٦ ١٦,٧ .التفاصیل بدقة

 ـ لنوعیة اإلضاءة في المتحف أثر على القطع ٣
 ٦ ١,٨٣ ١٦,٧ ٠ ٦٦,٦ ١٦,٧ .األثریة

٤ 

 :ـ نوع اإلضاءة المستخدمة في المتحف من

 ٢ ٢ ٠ ٠ ٦٦,٦ ٠ .إضاءة مباشرة على المعروضات/ أ       

 ١ ٢,٣٣ ٠ ٠ ٠ ٦٦,٦ .إضاءة غیر مباشرة على الممرات والطرقات/ ب



 ٧ ١,١٧ ٦٦,٦ ٠ ٠ ٠ .إضاءة شبھ مباشرة في القاعات الكبرى/ ج

 البیــــــــــان م

 متوفر
متوفر 
بنسبة 

 متوسطة

متوفر 
بنسبة 
 بسیطة

 غیر متوفر
سط
ملتو
ا

يب 
لترت
ا

 

 النســب المئـــــویـــة

" النوافذ"ـ یتم االستفادة من الفتحات الجانبیة ٥
 ٨ ١ ٠ ٠ ٥٠ ٠ .كمصدر للضوء الطبیعي

٦ 

 :ـ نوع الزجاج المستخدم في النوافذ

 ١٢ ٠,٥ ٠ ٠ ٠ ١٦,٧ .زجاج مصنفر/ أ       

 ١٠ ٠,٨٣ ٥٠ ٠ ٠ ١٦,٧ .زجاج شفاف/ ب       

 ١١ ٠,٥ ٦٦,٦٠ ٠ ٠ ١٦,٧ .زجاج عاكس/ ج       

 ٥ ١,٨٣ ١٦,٧ ١٦,٧ ٣٣,٣ ٣٣,٣ .ـ اإلضاءة المحیطة بالمتحف لیًال كافیة ٧

 

، "الفترينات"العرضالتعرف على تكرارات القسم الرابع من األداة واخلاص خبزائن : رابعاً
 ).٧(وقد حددها الباحث مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم 

 

 

 

 



 

 )٧(جدول رقم 

 "الفترينات"الرابع من األداة واخلاص خبزائن العرضللقسم التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب 

 البیــــــــــان م

 متوفر
متوفر 
بنسبة 

 متوسطة

متوفر 
بنسبة 

 طةبسی

غیر 
 متوفر

سط
ملتو
ا

يب 
لترت
ا

 النســب المئـــــویـــة 

١ 
ـ الفترینات الموجودة في المتحف من النوع الذي 

المعروضات من التلوث واألتربة  یحمي
 .والحشرات

٧ ١,١٧ ١٦,٧ ١٦,٧ ٥٠ ١٦.٧ 

ـ المناخ داخل الفترینات ثابتًا ویحقق قدرًا مناسبًا  ٢
 ٨ ١,٥ ١٦,٧ ٣٣.٣ ٣٣,٣ ١٦,٧ .والضوءمن الرطوبة ودرجة الحرارة 

ـ تبرز بطاقة المعروضات المعلومات المطلوب  ٣
 ٦ ١,٧ ١٦,٧ ١٦,٧ ٥٠ ١٦,٧ .توفرھا للمشاھدین

ـ الفترینات مجھزة لوضع معدات التحكم في  ٤
 ١٠ ٠,٥ ٦٦,٦ ١٦,٧ ١٦,٧ ٠ .الرطوبة أو أي أجھزة أخرى

٥ 
داخلھا في ـ تحتفظ الفترینة بدرجة الرطوبة النسبیة 

 ١١ ٠,١٧ ٨٣,٣ ٠ ١٦,٧ ٠ حالة ثابتة

ـ تحافظ الفترینات على مستوى اإلضاءة المناسبة  ٦
 ٩ ١ ٣٣,٣ ٣٣,٣ ٣٣,٣ ٠ .للقطع المعروضة

ـ تسمح الفترینة بالرؤیة الجیدة للمعروضات التي  ٧
 ٢ ٢,٣٣ ١٦,٧ ٠ ١٦,٧ ٦٦,٦ .بداخلھا

المتحف ـ شكل وتصمیم الفترینة مناسبًا مع تصمیم  ٨
 ٥ ٢ ١٦,٧ ٠ ٥٠ ٣٣,٣ .وحركة الزائرین

 ٣ ٢,١٧ ١٦,٧ ٠ ٣٣.٣ ٥٠ .ـ الفترینة سھلة الفتح ألمین المتحف ٩

 ٤ ٢ ١٦,٧ ٠ ٥٠ ٣٣,٣ .ـ ارتفاع الفترینة مناسبًا لمستوى الرؤیة للزائرین ١٠



الدیورامات " ـ یشتمل بالمتحف فترینات العرض  ١١
." ١ ٢,٣٣ ١٦,٧ ٠ ١٦,٧ ٦٦,٦ 

التعرف على تكرارات القسم اخلامس من األداة واخلاص بالبطاقات الشارحة، : خامساً
 ).٨(وقد حددها الباحث مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم 

 )٨(جدول رقم 

اخلامس من األداة واخلاص بالبطاقات للقسم التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب 
 الشارحة

 ـــــانالبیــــــ م

 متوفر
متوفر 
بنسبة 

 متوسطة

متوفر 
بنسبة 
 بسیطة

 غیر متوفر

سط
ملتو
ا

يب 
لترت
ا

 النســب المئـــــویـــة 

١ 
ـ تحوي البطاقة الشارحة على رقم تسجیل القطعة 
في سجالت المتحف ونبذه تاریخیة تتناول مصدر 

 .وتاریخ العثور علیھا
٥ ١,٥ ٣٣,٣ ٠ ٥٠ ١٦.٧ 

الشارحة موضوعة على مستوى نظر ـ البطاقة  ٢
 ٣ ٢ ١٦,٧ ٠ ٥٠ ٣٣,٣ .الزائر

 ٢ ٢,١٧ ١٦,٧ ٠ ٣٣,٣ ٥٠ .ـ حجم البطاقة مناسبًا للقطعة وأھمیتھا ٣

ـ نمط الكتابة على البطاقات موحدًا في أنحاء  ٤
 ١ ٢,١٧ ١٦,٧ ٣٣,٣ ٠ ٥٠ .المتحف

ـ خامة البطاقة تستطیع تحمل أجواء المتحف  ٥
 ٤ ١,٨٣ ١٦,٧ ١٦,٧ ٣٣,٣ ٣٣,٣ .المختلفة

 

 :وتشري النتائج يف اجلداول السابقة إىل ما يلي



 
 يوضح بيانات ونسب تكرار القسم األول من األداة واخلاص مببىن املتحف) ١(رسم بياين رقم 

واخلاص مببىن املتحف يف مدى توفر البيانات من عدمها ) ٤(أن متوسطات اجلدول رقم 
قد توفرت بشكل كبري يف  ١٦، ١١، ٤، ٦البيانات رقم : كانت على النحو التايل

 ٣من  ٢,٨و  ٢,١٧متاحف مكة املكرمة حيث يالحظ بأن املتوسطات قد تراوحت بني 
قد توفرت بنسب متوسطة، يف حني كانت البيانات  ١٣، ٧وأن البيانات ذات األرقام 

تراوح  قد توفرت بنسب بسيطة حيث ٩، ٨، ١٥، ١٠، ١٨، ١٢، ٣، ٢ذات األرقام 
 ٢٢، ٢٠، ١٩، ١، ٢١، ٥، ١٧، ١٤أما البيانات ذات األرقام  ١,٥و  ١متوسطها بني 

 .٠,٦و  ٠,٣فهي مل تتوفر بشكل جيد حيث تراوح متوسطها بني 

مما سبق يتبني أن مبىن املتحف يف متاحف مكة املكرمة قد توفر ا جمموعة من       
 :العناصر بشكل كبري من ذلك

صول إىل مواقع املتاحف يف مكة املكرمة،كذلك معظم تلك املتاحف قد سهولة الو       
مت حتويلها لتكون متحف ومت تصميمها لتكون حركة الزوار داخلها سهلة، وزودت 
النوافذ بشبكات حديدية حلماية املعروضات من السرقة، ويرى الباحث بأن مواقع 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

ن 
بیا

١ ن 
بیا

٢ ن 
بیا

٣ ن 
بیا

٤ ن 
بیا

٥ ن 
بیا

٦ ن 
بیا

٧ ن 
بیا

٨ ن 
بیا

٩ ن 
بیا

١٠
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بیا
١١

ن 
بیا

١٢
ن 

بیا
١٣  

ن 
بیا

١٤
ن 

بیا
١٥

ن 
بیا

١٦
ن 

بیا
١٧

ن 
بیا

١٨
ن 

بیا
١٩

ن 
بیا

٢٠
ن 

بیا
٢١

ن 
بیا

٢٢

)٣(متوفر 

)٢(متوفر بنسبة متوسطة 

)١(متوفر بنسبة بسیطة 

غیر متوفر



كن الزائر من الوصول إليها، فهي املتاحف يف مكة املكرمة ليس بالسهولة املطلقة اليت مت
 .حتتاج إىل دراية ومعرفة مبناطق مكة املكرمة وأحيائها حىت تتحقق تلك السهولة

وعلى النقيض من ذلك هنالك عناصر مل تتوفر يف مبىن متاحف مكة املكرمة على       
 :الرغم من أمهية وجودها منها

االستفادة من تلك احلديقة، وأيضاً  عدم وجود حديقة متحفية لراحة الزوار أو عدم      
عدم احتواء تلك املتاحف على معامل للصيانة والترميم فهي مهمة جداً للمحافظة على 
القطع املتحفية وبقائها بشكل جيد، كذلك عدم تأمني مداخل وخمارج املتحف بوسائل 

نوز عظيمة األمن احلديثة حلمايتها من السرقة على الرغم من احتواء تلك املتاحف على ك
صعب تعويضها، وعدم احتواء املتاحف على معدات لنقل القطع ذات األحجام الكبرية 

 . والثقيلة وأيضاً عدم توفر إسعافات أولية لعالج احلاالت الطارئة بتلك املتاحف

 
 يوضح بيانات ونسب تكرار القسم الثاين من األداة واخلاص بطرق العرض )٢(رسم بياين رقم 

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

١بیان  ٢بیان  ٣بیان  ٤بیان  ٥بیان  ٦بیان  ٧بیان  ٨بیان  ٩بیان 

)٣(متوفر 

)٢(متوفر بنسبة متوسطة 

)١(متوفر بنسبة بسیطة 

)٠(غیر متوفر 



واخلاص بطريقة العرض فتشري نتائجه إىل توفر البيانات ) ٥( أن اجلدول رقم يف حني      
يف حني توفر  ٢,٨٣و  ٢,١٧بنسبة كبرية تراوحت بني  ١، ٤، ٥، ٣ذات األرقام 

وأيضاً عدم  ١,٥و  ١,١٧بنسب بسيطة تتراوح بني   ٧، ٦، ٢البيانات ذات األرقام 
 . ٨توفر البيان رقم 

العرض يف متاحف مكة املكرمة مت توزيع التحف به بشكل  ويتضح من ذلك أن      
منتظم، ويتم وضع املعروضات على مستوى نظر الزائر، كذلك يسري الزائر ضد عقارب 
الساعة فينتهي من الزيارة عند موقع بدايته، وهنالك إستراتيجية للعرض املتحفي حسب 

 .يف تصميم املتاحفاملعروضات، يف حني مل يتم االستعانة مبصمم داخلي متخصص 

 
 يوضح بيانات ونسب تكرار القسم الثالث من األداة واخلاص بوسائل اإلضاءة) ٣(رسم بياين رقم 

) ٧(واخلاص بوسائل اإلضاءة فيشر إىل توفر أرقام البيان رقم ) ٦(أما نتائج اجلدول رقم  
سطة بلغت   فقد توفرت بنسب متو ٦، ٤، ٢أما أرقام البيانات  ٢,٣بنسبة مرتفعة بلغت 

و  ١بنسب بسيطة تراوحت بني  ١٣، ٥، ٨، ٩، ٣، يف حني توفر أرقام البيانات  ٢
 . ٠,٨و  ٠، فلم تتوفر حيث تراوحت بني ١١، ١٢، ١٠، ١أما أرقام البيانات   ١,٨٣

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

بیان 
أ/ ١

/  ١بیان
ب

بیان 
ج/ ١

٢بیان  ٣بیان  بیان 
أ/ ٤

بیان 
ب/ ٤

بیان 
ج/ ٤

٥بیان  بیان 
أ/ ٦

بیان 
ب/ ٦

بیان 
ج/ ٦

٧بیان 

)٣(متوفر 

)٢(متوفر بنسبة متوسطة 

)١(متوفر بنسبة بسیطة 

)٠(غیر متوفر 



ويتبني من ذلك أن اإلضاءة املستخدمة يف متاحف مكة املكرمة عبارة عن إضاءة غري       
ت والطرقات، يف حني انعدام االستفادة من اإلضاءة الطبيعية يف تلك مباشرة على املمرا

 .املتاحف والذي بدوره دل على عدم االستفادة من النوافذ بشكل جيد

 
والذي يوضح بيانات ونسب تكرارات القسم الرابع من األداة واخلاص خبزائن ) ٤(رسم بياين رقم 

 "الفترينات"العرض

إىل توفر أرقام " الفترينات"واخلاص خبزائن العرض  )٧(وتشري نتائج اجلدول رقم 
، ٨وتوفر أرقام البيانات   ٢,٣و  ٢,١٧، بشكل كبري تراوحت بني ١١، ٧، ٩البيانات
فقد  ٣، ١، ٢، ٦أما أرقام البيانات  ٢,١٧و  ٢بنسب متوسطة تراوحت بني  ١٠

فلم تتوفر  ٤ ،٥أما البيانات ذات األرقام  ١,٦٧و  ١توفرت بنسب بسيطة تراوحت بني 
 . ٠,٥و  ٠,١٧وتراوح متوسطها بني 

ويتضح من ذلك توفر الفترينات يف متاحف مكة املكرمة واليت تسمح بالرؤية اجليدة       
للمعروضات اليت بداخلها، باإلضافة إىل سهولة فتحها من قبل أمني املتحف، وتوفر 

 .بيئتها الطبيعيةواليت تعرض القطع املتحفية يف " الديورامات"فترينات العرض

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

١بیان  ٢بیان  ٣بیان  ٤بیان  ٥بیان  ٦بیان  ٧بیان  ٨بیان  ٩بیان  بیان 
١٠

بیان 
١١

)٣(متوفر 

)٢(متوفر بنسبة متوسطة 

)١(متوفر بنسبة بسیطة 

)٠(غیر متوفر 



يف حني مل تتوفر يف تلك املتاحف الفترينات اهزة لوضع معدات التحكم يف       
الرطوبة أو أي أجهزة أخرى، وأيضاً الفترينات ال حتتفظ بدرجة الرطوبة النسبية داخلها يف 

 .حالة ثابتة

 
 واخلاص بالبطاقات الشارحة يوضح بيانات ونسب تكرارات القسم اخلامس من األداة) ٥(رسم بياين رقم 

 

واخلاص بالبطاقات الشارحة إىل توفر البيانات ذات األرقام ) ٨(وتشري نتائج اجلدول رقم  
بنسب متوسطة  ٢، ٥، ١يف حني توفر البيانات ذات األرقام  ٢,١٧، بنسبة ٣، ٤

 . ٢و  ١,٥تراوحت بني 

ويعين ذلك أن حجم البطاقة الشارحة مناسباً للقطعة املتحفية وأمهيتها، وأيضاً منط       
الكتابة على البطاقات موحد يف أحناء املتحف، يف حني تتوفر بنسبة متوسطة يف البطاقات 
الشارحة رقم تسجيل القطعة يف سجالت املتحف ونبذه تارخيية تتناول مصدر وتاريخ 

لك وضعية البطاقة بالنسبة ملستوى نظر الزائر، ومدى حتمل البطاقة العثور عليها، وكذ
 . ألجواء املتحف املختلفة

٠

١٠

٢٠

٣٠
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٥٠

٦٠
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)  ٣(متوفر 

)٢(متوفر بنسبة متوسطة 

)١(متوفر بنسبة بسیطة 

)٠(غیر متوفر 



                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلجابة على السؤال الثاين

يتحقق اهلدف الثاين يف هذا البحث من خالل اإلجابة على السؤال الثاين والذي       
ولإلجابة على هذا ) ؟املقومات املطلوبة وامللحقة باملتحف من نظم إداريةتتوفر هل ( مفاده

السؤال جيب علينا التعرف على القسم السابع من أقسام أداة الدراسة وقد حددها الباحث 
 :وقد ظهرت النتائج التالية) ٩(باجلدول رقم  ةمبجموعة من األسئلة امللحق

 )٩(جدول رقم 

 من األداة واخلاص بكوادر اإلدارة املتحفيةتكرار وترتيب القسم السابع 

تغیر متوفر متوفر  متوفرالبیــــــــــان م تو ر ت



بنسبة 
 متوسطة

بنسبة 
 بسیطة

 متوفر

 النســب المئـــــویـــة

ـ ھنالك تعاون مشترك بین المتحف  ١
 ٤ ١,٣٣ ١٦,٧ ٥٠ ١٦.٧ ١٦.٧ .والمؤسسات التعلیمیة المختلفة

٢ 
الموظفین في المتحف مؤھلین بدراسة ـ 

 ٣ ١,٣٣ ٣٣,٣ ١٦,٧ ٣٣,٣ ١٦,٧ .أكادیمیة في نفس التخصص

 ٢ ١,٨٣ ٣٣,٣ ٠ ١٦,٧ ٥٠ . ـ یوجد بالمتحف أمناء لھ ٣

 ١١ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٠ .ـ یوجد بالمتحف أمین مكتبة  ٤

 ١٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٠ .ـ یتوفر بالمتحف لجنة خاصة بترمیم اآلثار ٥

٦ 
بالمتحف لجنة فنیة خاصة بإعادة ـ یتوفر 

 ٩ ٠,٥ ٦٦,٦ ١٦.٧ ١٦,٧ ٠ .التنظیم وبتطویر المكان دوریًا

٧ 
ـ یتضمن فریق العمل بالمتحف على مترجمین 

 ٥ ٠,٨٣ ٦٦,٦ ٠ ١٦,٧ ١٦,٧ .متخصصین

 ٧ ٠,٦٧ ٦٦,٦ ١٦,٧ ٠ ١٦,٧ .ـ یوجد بالمتحف إدارة أمن وحراسة مؤھلین ٨

٩ 
بالمتحف ضد األمراض ـ یتم تطعیم العاملین 

 ٨ ٠,٥ ٨٣,٣ ٠ ٠ ١٦,٧ .المتوقعة بشكل دوري

 ١ ٢ ١٦,٧ ٠ ٥٠ ٣٣,٣ .صیانة ونظافة دائمًا ودوریًا فـ یتوفر بالمتح ١٠

 

 
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١بیان  ٢بیان  ٣بیان  ٤بیان  ٥بیان  ٦بیان  ٧بیان  ٨بیان  ٩بیان  ١٠بیان 

)٣(متوفر 

)٢(متوفر بنسبة متوسطة 

)١(متوفر بنسبة بسیطة 

)٠(غبر متوفر 



 يوضح بيانات ونسب القسم السابع من األداة واخلاص بكوادر اإلدارة املتحفية) ٦(رسم بياين رقم 

بكوادر اإلدارة املتحفية إىل توفر البيانات ذات واخلاص ) ٩(وتشري نتائج اجلدول رقم 
وتوفر البيانات ذات  ٢و  ١,٣٣بنسب متوسطة تراوحت بني ) ١١، ٣، ٢، ١: ( األرقام
وعدم توفر البيانات  ٠,٨٣و  ٠,٥بنسب بسيطة تراوحت بني ) ٨، ٩، ١٠، ٧: (األرقام

 ).٥، ٤: (ذات األرقام

التعاون : عة من البيانات بنسبة متوسطة مثلمن األرقام السابقة يتضح توفر جممو      
املشترك بني املتحف واملؤسسات التعليمية املختلفة، وأيضاً املوظفني مبتاحف مكة املكرمة 
مؤهلني بدراسة أكادميية يف نفس التخصص، كذلك وجود أمناء بتلك املتاحف، وتوفر 

ى من تلك البيانات بنسب الصيانة والنظافة الدائمة والدورية، يف حني توفر جمموعة أخر
وجود جلنة خاصة بإعادة التنظيم وبتطوير املكان : بسيطة على الرغم من أمهيتها ومن ذلك

دورياً، أيضاً تطعيم العاملني باملتحف ضد األمراض املتوقعة بشكل دوري، ووجود إدارة 
وجلنة أمن وحراسة مؤهلني و مترمجني متخصصني بتلك املتاحف، وعدم توفر أمني مكتبة، 

 .  خاصة بترميم القطع املتحفية

 :اإلجابة على السؤال الثالث

والذي  لثيف هذا البحث من خالل اإلجابة على السؤال الثا لثيتحقق اهلدف الثا      
ما مدى حتقيق االستفادة من معطيات التكنولوجيا احلديثة يف النظم املتحفية مبكة ( مفاده
ل جيب علينا التعرف على القسم السادس من أقسام ولإلجابة على هذا السؤا) ؟املكرمة

، وقد )١٠(باجلدول رقم  ةأداة الدراسة وقد حددها الباحث مبجموعة من األسئلة امللحق
 :ظهرت النتائج التالية

 )١٠(جدول رقم 



 تكرار وترتيب القسم السابع من األداة واخلاص بالتكنولوجيا احلديثة

 البیـــــــــــــان م

 متوفر
متوفر 
بنسبة 

 متوسطة

متوفر 
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 غیر متوفر
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 النســب المئـــــویـــة

ـ بالمتحف قاعة للمحاضرات واالجتماعات مجھزة بأحدث  ١
 ١ ١,٣٣ ٣٣.٣ ١٦,٧ ٣٣,٣ ١٦.٧ .وسائل العرض المرئي والصوتي

 ٣ ٠,٨٣ ٦٦,٦ ٠ ١٦.٧ ١٦,٧ .ـ بالمتحف دائرة تلفزیونیة مغلقة وكامیرات مراقبة ٢

 ٥ ٠,٥ ٦٦,٦ ١٦,٧ ١٦,٧ ٠ .ـ یتم ترتیب مخازن المتحف باستخدام الحاسب اآللي ٣

٤ 
 :ـ كتابة البطاقات الشارحة یكتب بثالث لغات أساسیة ھي

 ٤ ٠,٦٦ ٥٠ ٣٣,٣ ١٦,٧ ٠ .ـ الفرنسیة٣ـ اإلنجلیزیة   ٢ـ العربیة   ١ 

 ٢ ٠,٨٣ ٣٣.٣ ٥٠ ١٦,٧ ٠ .المعروضاتـ تستخدم الوسائل الحدیثة لحفظ بیانات  ٥



 يوضح نسب تكرار بيانات القسم السابع من األداة واخلاص بالتكنولوجيا احلديثة) ٧(رقم  رسم بياين

وتوفر  ١,٣٣بنسبة متوسطة بلغت  ١إىل توفر البيان رقم ) ١٠(وتشري نتائج اجلدول رقم 
 . ٠,٨٣٣و  ٠,٥بنسب بسيطة تراوحت بني ) ٥، ٢، ٤، ٣: (البيانات ذات األرقام

ويتضح من ذلك وجود قاعة للمحاضرات واالجتماعات جمهزة بأحدث وسائل       
متاحف مكة املكرمة، والتوفر بنسب بسيطة العرض املرئي والصويت بنسبة متوسطة يف 

استخدام احلاسب اآليل يف ترتيب خمازن املتحف، وكتابة البطاقات الشارحة : لكالً من 
بأكثر من لغة أو استخدام الوسائل احلديثة للترمجة الفورية للغة الزائر عن طريق استخدام 

ضاً توفر دائرة تلفزيونية مغلقة مساعات معينة تقوم بتلك املهمة ومبساعدة احلاسب اآليل، أي
 .   وكامريات مراقبة، واستخدام الوسائل احلديثة حلفظ بيانات املعروضات املتحفية

 :اإلجابة على السؤال الرابع

يتحقق اهلدف الرابع من أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرابع        
ولإلجابة على هذا ) ف مكة املكرمة؟ما األساليب العلمية للرقي مبتاح(والذي مفاده 

٠
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٢٠
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٥٠

٦٠

٧٠

١بیان  ٣بیان   ٢بیان  ٤بیان  ٥بیان 

)٣(متوفر 

)٢(متوفر بنسبة متوسطة 

)١(متوفر بنسبة بسیطة 

)٠(غیر متوفر 



التساؤل  يتطلب من الباحث الرجوع إىل األدبيات والدراسات وواقع املتاحف العاملية اليت 
 .يتطلع الباحث ألن تصل متاحف مكة املكرمة إىل مستواها

 ريكيةـة املتاحف األمـمنظم بأن) هـ١٤١٢الشاعر، (حيث يذكـر       
)AAM (    The American Association of Museums  تعرف

أماكن جلمع التراث اإلنساين والطبيعي واحلفاظ عليه وعرضه بغرض : "املتاحف بأا
وال يتم إدراك ذلك يف املتحف ما مل تتوافر فيه اإلمكانات الفنية واخلربات  التعليم والثقافة،

تاحف يف مكة ، ويرى الباحث من خالل الزيارات اليت قام ا بأن امل٥ص " املدربة
املكرمة ينقصها اإلمكانات الفنية واليت مت ذكرها يف اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة 
الدراسة، باإلضافة إىل حمدودية خربات العاملني يف تلك املتاحف، وعدم معرفتهم بطرق 

 ،خلوصي وآخرون(احلماية والصيانة للقطع املتحفية، ومن مهام املتاحف كما أشار 
تساعد العلماء والباحثني يف جمال البحث واالستقصاء وتزودهم مبا : بأا )م٢٠٠٤

 .حيتاجون إليه من مواد ومعلومات ال يستغىن عنها يف البحث العلمي

من الناحية اإلعالمية والسياحية تعترب املتاحف واجهة مهمة من واجهات أي دولة و      
تلك الدولة مما يترتب عليها منو يف  حيث تعطي للزائر فكرة واضحة وصورة جلية ملعامل

 .احلركة السياحية وازدهار االقتصاد الوطين

ويرى الباحث بأن املتاحف يف مكة املكرمة مهمشة إعالمياً والتنويه عنها عن طريق       
اخلرائط والكتيبات السياحية اليت تقدم إىل احلجاج واملعتمرين والزائرين ملكة املكرمة غري 

أن كل شخص يزور مكة املكرمة يتطلع إىل التزود مبعلومات وفرية عنها وارد، خاصة و
 .وعن  تارخيها العريق

تشجيع وتكرمي الفنانني من  )م٢٠٠٤البهنسي، (ومن أهداف املتاحف يذكر       
مصورين وحناتني وحفارين ومعماريني، وذلك بعرض إنتاجهم يف متحف خاص للفن 



ع إمكانيات الصيانة والترميم واحلماية البشرية جتهيز املتحف جبمي ، وكذلكاحلديث
تشجيع املقتنني وهواة مجع اآلثار على حفظ مقتنيام يف أماكن آمنة ، وأيضاً واإللكترونية

 .مفتوحة ألكرب عدد من الزائرين
املسامهة يف العملية التعليمية والتثقيفية :إىل هدف آخر وهو) م٢٠٠٤العطار، (ويشري       

 .والباحثني من الصغار والكبار يف خمتلف جماالت املعرفة املتعلقة باملتاحفللدارسني 

، زيادة الوعي بدور املتاحف يف تقدم اتمع :إىل ذلك) م٢٠٠٥قادوس، (ويضيف       
انتشار الدراسات ، وكذلك أمهية وسائل اإلعالم بنشر كل ما هو جديد يف جمال املتاحفو

متابعة النهضة احلديثة والتقدم ، وأيضاً لوم املتحفيةاألكادميية لتحديث وتطوير الع
زيادة عدد املتاحف وتطورها ، وحيث أن التكنولوجي واالستفادة منه يف جمال املتاحف

 .قيهارتعترب من معايري تقدم األمم و
ويرى الباحث بأن حتقيق مثل هذه املواصفات يتطلب إنشاء متحف مكي شامل        

أو معظمها، قائم على أسس علمية سليمة ومؤسس حبيث ميكن جلميع أنواع املتاحف 
 .الوصول إليه وإمكانية إضافة أو زيادة قاعات أو مباين ملحقة مببىن املتحف

والعرض اجليد للقطع املتحفية وإظهارها بطريقة مباشرة تسر وتبهج الزائرين كما       
ألسباب املساعدة لرقي من ا) م٢٠٠٢ ،حممد(و) م٢٠٠٥ قادوس،(: أشار بذلك كالً من

أي متحف قائم أو خمطط إلقامته، وقد مت اإلشارة إىل كيفية ذلك يف اإلجابة على 
 .السؤالني األول والثاين من أسئلة الدراسة

ومما سبق يرى الباحث أن هنالك نقاط مهمة ال بد أن تكون يف متاحف مكة املكرمة 
ة باملتاحف ويف كيفية التعامل مع القطع تأهيل العاملني باخلربات واملعلومات اخلاص: منها

املتحفية والزائرين، عن طريق إقامة دورات تدريبية هلم وكذلك إقامة ورش عمل يف 
 .خمتلف جماالت املتاحف



كذلك اهتمام وسائل اإلعالم املختلفة بنشر املعلومات اخلاصة باملتاحف، وتقدمي       
تساعد على املتاحف بوجود أماكن خاصة  كل جديد يف عامل املتاحف، واهتمام القائمني

العلماء والباحثني يف جمال البحث واالستقصاء وتزودهم مبا حيتاجون إليه من مواد 
 .ومعلومات ال يستغىن عنها يف البحث العلمي

كذلك التأكيد على أمهية وجود معامل خاصة بالصيانة والترميم ملحقة باملتحف       
تابعة الدورية على القطع املعروضة لصيانتها واحلفاظ عليها حىت وذلك ألمهيتها يف عملية امل

 .ال تتعرض إىل حالة من التلف يلزم معها إجراء الترميم

أيضاً التأكيد على وجود حراسة مدربة وكامريات مراقبة على الزائرين وقاعات       
مواقف كافية املتحف املختلفة، واالهتمام بطرق العرض اجليدة للقطع املتحفية، ووجود 

 . الستيعاب أكرب عدد ممكن من سيارات الزائرين

وفيما يلي جدول يوضح متوسطات وترتيب األقسام السبعة من األداة مرتبة حسب مدى 
 . توفرها يف متاحف مكة املكرمة

 

 

 

 ) ١١(جدول رقم 

 حسب توفرهاالسبع متوسط وترتيب أقسام األداة 

 الترتيب املتوسط األقســــــــــــــــــــــــــــام
 ١ ١,٩٣ .القسم الخامس من األداة والخاص بالبطاقات الشارحة



 ٢ ١,٨٣ .القسم الثاني من األداة والخاص بطریقة العرض

 ٣ ١,٥٧ ".الفترینات"القسم الرابع من األداة والخاص بخزائن العرض

 ٤ ١,٣١ .القسم الثالث من األداة والخاص بوسائل اإلضاءة

 ٥ ١,٢٣ .األول من األداة والخاص بمبنى المتحفالقسم 

 ٦ ٠,٨٩ .القسم السابع من األداة والخاص بكوادر اإلدارة المتحفیة

 ٧ ٠,٨٣ .القسم السادس من األداة والخاص بالتكنولوجیا الحدیثة

 

 يوضح متوسط وترتيب أقسام األداة السبع) ٨(رسم بياين رقم 
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 ملخص نتائج الدراسة.  •

 التوصیات والمقترحات.  •

 

 

 



 :ملخص نتائج الدراسة

التعرف على مدى حتقق نظم العرض يف متاحف مكة  إىل الدراسة احلالية هدفت      
املكرمة، ومعرفة مدى توفر املقومات املطلوبة وامللحقة باملتحف من نظم إدارية، و هدفت 
كذلك إىل التعرف على مدى حتقيق االستفادة من معطيات التكنولوجيا احلديثة يف النظم 

 .ترقى مبتاحف مكة املكرمةاملتحفية، وأخرياً هدفت إىل الوصول إىل أساليب علمية 

وقد مت تطبيق الدراسة على متاحف مكة املكرمة املقامة حالياً، وملعرفة مقدار تفعيل       
العرض اجليد للمتاحف العاملية على تلك املتاحف، فقد مت استخدام بطاقة تقييم حتتوي 

وبعد التأكد من على بعض البنود اليت توضح أهم العناصر احملتوية عليه املتاحف العاملية، 
 .، مت استخدامها يف حتليل مكونات متاحف مكة املكرمة املقامة حالياًت األداةصدق وثبا

التكرارات  استخدام التحليالت املتمثلة يف فقد مت، دراسةولإلجابة على أسئلة ال      
يف ضوء توفر تلك البنود يف متاحف مكة املكرمة ملعرفة مدى  والنسب املئوية واملتوسطات
 .هذه النسب واملتوسطات

وبعد اإلجابة على أسئلة  ثالثوبعد عرض وحتليل بيانات الدراسة يف الفصل ال      
 :ميكن تلخيص نتائج الدراسة احلالية على النحو التايل، الدراسة

ة يف إنشاء املتاحف بل مت حتويل مل تنشأ متاحف مكة املكرمة على األسس العلمي .١
 .معظم مبانيها إىل متاحف

واليت تعرض القطع املتحفية يف بيئتها الطبيعية، " ديوراماتال"توفر فترينات العرض  .٢
وعدم توفر الفترينات اهزة لوضع معدات التحكم يف الرطوبة أو أي أجهزة 

 .أخرى يف متاحف مكة املكرمة

 .افتقار متاحف مكة املكرمة ملكتبة متخصصة، وقاعات للباحثني، ومترمجني .٣



ملحقة باملتحف، نظراً ألمهيتها يف  عدم وجود معامل خاصة بالصيانة والترميم .٤
 .املتابعة الدورية على القطع املتحفية وبقائها بشكل جيد

 .عدم االستفادة من التقنيات احلديثة يف تنظيم املتاحف ويف النواحي األمنية .٥

عدم احتواء املتاحف على معدات لنقل القطع ذات األحجام الكبرية والثقيلة،  .٦
 .ية لعالج احلاالت الطارئة بتلك املتاحفوكذلك عدم توفر إسعافات أول

 .ميش متاحف مكة املكرمة إعالمياً من وجهة نظر الباحث .٧

 :التوصيات واملقترحات 

يوصي الباحث ببعض التوصيات ، بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة      
 :واملقترحات اليت ميكن حتديدها كالتايل

 .وجودة يف مكة املكرمةاالهتمام إعالمياً باملتاحف امل .١

االهتمام اجلاد مبتاحف مكة املكرمة من قبل اهليئة العليا للسياحة واآلثار، ملا ملكة  .٢
املكرمة من مكانة خاصة يف نفوس املسلمني، وأيضاً لألعداد اهلائلة اليت تصل إليها 

 .للحج أو العمرة على مدى العام

الترميم ملحقة باملتحف وذلك التأكيد على أمهية وجود معامل خاصة بالصيانة و .٣
ألمهيتها يف عملية املتابعة الدورية على القطع املعروضة لصيانتها واحلفاظ عليها 

 .حىت ال تتعرض إىل حالة من التلف يلزم معها إجراء الترميم

التأكيد على وجود حراسة مدربة وكامريات مراقبة على الزائرين وقاعات املتحف  .٤
العرض اجليدة للقطع املتحفية، ووجود مواقف كافية  املختلفة، واالهتمام بطرق

 .الستيعاب أكرب عدد ممكن من سيارات الزائرين



 .توثيق وتأصيل القطع املتحفية اليت حتويها متاحف مكة املكرمة .٥

يوصي الباحث التربويني يف خمتلف املؤسسات التعليمية على العمل إلدراج مادة  .٦
ة لطالم وخيص بالذكر وزارة التربية والتعليم، التربية املتحفية ضمن املواد املقدم

 .ووزارة التعليم العايل

 . يوصي الباحث بعمل أحباث خاصة بكل متحف ومقتنياته على حده .٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 املراجـــع

 المراجع العربیة.  •
 

 الكتب.  - 

 

 البحوث والدراسات.  - 

  

 

 

 

 
 



 .القرآن الكریم .١

 الكتب العربیة: أوًال

صیاغة :البحث العلميكتابة ، )م٢٠٠٣( أبو سلیمان، عبدا لوھاب إبراھیم، .٢
 .، الطبعة السابعة، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیةجدیدة

، دار الشرق ١ط علم المتاحف والمعارض،،  )م٢٠٠٤(البھنسي، عفیف،   .٣
 .للنشر، سوریا، دمشق

مكتبة العبیكان، كلمات غریبة، ، )ھـ١٤١٧(الخمیس، منصور إبراھیم،  .٤
 .بیة السعودیةالریاض، المملكة العر

مقدمة في تقنیة المتاحف ، )ھـ١٤١٢(الشاعر، عبدا لرحمن بن إبراھیم،  .٥
، الطبعة األولى، المملكة العربیة السعودیة، مطابع جامعة الملك سعود، التعلیمیة
 .الریاض

، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة، )م٢٠٠٣(العساف، صالح حمد،  .٦
 .العربیة السعودیة، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاضالطبعة الثالثة، المملكة 

 
، جمھوریة المتاحف عمارة وفن وإدارة، )م٢٠٠٤(العطار، حسین إبراھیم،  .٧

 .مصر العربیة، ھبة النیل العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة
 

جمھوریة مصر  تربویات ریاضیة،، )م٢٠٠٠(المفتي، محمد وآخرون،  .٨
 .و المصریة، القاھرةالعربیة، مكتبة األنجل

 
المملكة العربیة السعودیة ـ وزارة المعارف ـ وكالة اآلثار والمتاحف،  .٩

، الطبعة األولى، دلیل المتاحف في المملكة العربیة السعودیة، )ھـ١٤٢١(
 .المملكة العربیة السعودیة، شركة ألوان للطباعة والصناعة المحدودة، الریاض

 
ارة المعارف ـ وكالة اآلثار والمتاحف، المملكة العربیة السعودیة ـ وز .١٠

، الطبعة األولى، دلیل المتاحف في المملكة العربیة السعودیة، )ھـ١٤٢٧(
 .المملكة العربیة السعودیة، شركة ألوان للطباعة والصناعة المحدودة، الریاض

 
، الموسوعة المعماریة المتاحف، )م٢٠٠٤(خلوصي وآخرون، محمد ماجد،  .١١

 .عة األولى، جمھوریة مصر العربیةالجزء األول، الطب



 
، أسالیبھ/أدواتھ/البحث العلمي مفھومھ، )ھـ١٤٢٦(عبیدات وآخرون، دوقان،  .١٢

 .المملكة العربیة السعودیة،  دار أسامھ للنشر والتوزیع، الریاض
 

 
دلیل تنظیم ، )م١٩٩٣(فلیب وآخرون، أدامز، ترجمة محمد حسن عبدا لرحمن،  .١٣

مھوریة مصر العربیة، الھیئة العامة للكتاب، ، الطبعة األولى، جالمتاحف
 .القاھرة

 
، جمھوریة علم الحفائر وفن المتاحف، )م٢٠٠٥(قادوس، عزت زكي حامد،  .١٤

 .مصر العربیة، دار المعارف الجامعیة، اإلسكندریة
 

، الطبعة األولى، مدخل إلى فن المتاحف، )م٢٠٠٢(محمد، رفعت موسى،  .١٥
 .ریة اللبنانیة، القاھرةجمھوریة مصر العربیة، الدار المص

 
جمھوریة مصر  فن المتاحف،، )م١٩٧٥(محمد وآخرون، محمد عبدا لقادر،  .١٦

 . العربیة، دار المعارف، القاھرة
 

 الدراسات العلمیة: ثانیًا
 

أساسیات التصمیم الداخلي لمتاحف ، )م١٩٩٤(محمود عواد،  قأمل عبدا لخال .١٧
دراسة ماجستیر غیر منشورة، كلیة  الفنون التطبیقیة بجمھوریة مصر العربیة،

 .الفنون التطبیقیة، قسم التصمیم الداخلي، جامعة حلوان، مصر
 

التصمیم الداخلي لمتاحف ، )م١٩٩٤(قطب،  ثالحفناوي، عمرو عبدا لوار .١٨
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الفنون الجمیلة، قسم الدیكور، جامعة  الفنون،

 .اإلسكندریة، مصر
 

األسالیب المستخدمة للعرض ، )م٢٠٠١(قطب،  ثعمرو عبدا لوارالحفناوي،   .١٩
رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الفنون الجمیلة، قسم الدیكور،  المتحفي،

 .جامعة اإلسكندریة، مصر
 

أسس التصمیم الداخلي لقاعات عرض ، )ھـ١٤٢٧(دالل صالح علي الشمراني،   .٢٠
لى المدارس المتوسطة للبنات الفنون التشكیلیة المدرسیة، دراسة تطبیقیة ع



رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم التربیة  بمدینة مكة المكرمة،
 . الفنیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة

 
تطویر الحیز الداخلي لقصور القرنین ، )م١٩٩٩(السمنودي، جمال السید علي،  .٢١

رسالة دكتوراه غیر ، في مصر الستخدامھا للعرض المتحفي ٢٠&  ١٩
 .منشورة، جامعة حلوان، كلیة الفنون الجمیلة، قسم الدیكور، مصر

 
نظم العرض المتحفي المعاصر ، )ھـ١٤٢٧(حسین،  مسلوى حسین عبدا لرحی .٢٢

رسالة ماجستیر  كمدخل لوضع تصور مقترح لمتحف تعلیمي بمكة المكرمة،
 .ربیة الفنیة، مكة المكرمةغیر منشورة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم الت

 
المتحف المفتوح بجدة وأثره على مستوى التذوق لدى صافیناز زكي غنیم،  .٢٣

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، كلیة  طالبات المرحلة الثانویة،
 .التربیة، قسم التربیة الفنیة، مكة المكرمة

 
دراسة میدانیة، (میة التصمیم الداخلي للمتاحف العلھبة رضوان یوسف الحق،  .٢٤

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الفنون الجمیلة، قسم  ،)المتاحف الطبیة
 .الدیكور، جامعة اإلسكندریة، مصر

 

 

 



 

 

 

  املالحق
 ملحق ( أ) .  •
 ملحق ( ب) .  •
 ملحق ( ج) .  •
 ملحق ( د) .  •

 

 

 

 



 

  ملحق رقم (   أ ) 

  
 إفادة قسم التربیة الفنیة.  •
 خطاب المحكمین.  •
خطاب مسئولي المتاحف.  •

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  حفظه اهللا                                                                /  سعادة الدكتور

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                                      وبعد

نظراً ألنين أحد الباحثني يف جمال التربية الفنية جبامعة أم القرى وموضوع رساليت     

نأمل من سعادتكم التكرم  ")دراسة حتليلية"تطويرها متاحف مكة املكرمة وأساليب(

باالطالع وإبداء مالحظاتكم على استمارة التقييم املرفقة وإجراء التعديالت الالزمة سعياً 

 .وراء تطبيق البحث على أكمل وجه ممكن

 .مقدراً لسعادتكم كرمي تعاونكم معنا

 

 الباحث                                                        

 عوض بن عمر بن عوض قندوس                                                       

 ٠٥٥٤٥٢٢٥٧٩/ جوال                                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

  حفظھ اهللا   /                                                      سعادة األستاذ الفاضل

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ                                                   وبعد 

نظرًا ألنني أحد الباحثین في مجال التربیة الفنیة بجامعة أم القرى وموضوع رسالتي 

وبص   فتكم اح   د  ")دراس   ة تحلیلی   ة"مت   احف مك   ة المكرم   ة وأس   الیب تطویرھ   ا  (

المتخصصین ف ي ھ ذا التخص ص ال دقیق للرس الة ف إنني أم ل م ن س عادتكم االط الع           

واإلجابة عل ى اس تمارة التقی یم المرفق ة وذل ك س عیًا وراء تطبی ق البح ث عل ى أكم ل           

 . وجھ ممكن

 .مقدرًا لسعادتكم كریم تعاونكم معنا

 

 

 الباحث                                                                        

 عوض بن عمر بن عوض قندوس                                                       

 ٠٥٥٤٥٢٢٥٧٩/ جوال                                                             



  
 

  
  
  
  
  

أخي الفاضل أرجو التكرم بمأل الخانات التالیة:  
  

  
  ،،،،، مع خالص شكري وتقدیري لعظیم تعاونكم معنا

  
  
  
  

                                                                                
                                                                               الباحث 

                                                              عوض بن عمر بن عوض قندوس
 
 
 

  

  االسم 

  الوظیفة والمؤھل 

  رقم الھاتف للتواصل 

  اسم المتحف 

الموقع 
  

  

أوقات الزیارة 
  

  

 



 

  ملحق رقم (   ب ) 

 متوسطات وترتیب القسم األول.  •
 متوسطات وترتیب القسم الثاني .  •
 متوسطات وترتیب القسم الثالث.  •
 متوسطات وترتیب القسم الرابع.  •
 متوسطات وترتیب القسم الخامس.  •
 متوسطات وترتیب القسم السادس والسابع.  •
 معامل الثبات:  للسبعة األقسام السابقة.  •
 متوسطات األقسام جمیعھا.  •

 

 

 

 

 

 



 مبنى المتحف:متوسطات وترتیب القسم األول

 

 

 

Descriptive Statistics

٦ ٢.٨٣٣٣
٦ ٢.٣٣٣٣
٦ ٢.٣٣٣٣
٦ ٢.١٦٦٧
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ١.٥٠٠٠
٦ ١.٣٣٣٣
٦ ١.١٦٦٧
٦ ١.١٦٦٧
٦ ١.٠٠٠٠
٦ ١.٠٠٠٠
٦ ١.٠٠٠٠
٦ ١.٠٠٠٠
٦ .٦٦٦٧
٦ .٦٦٦٧
٦ .٦٦٦٧
٦ .٦٦٦٧
٦ .٥٠٠٠
٦ .٥٠٠٠
٦ .٣٣٣٣
٦ .٣٣٣٣
٦

V١٦
V١١
V٤
V٦
V١٣
V٧
V٩
V٨
V١٥
V١٠
V١٨
V١٢
V٣
V٢
V٢٢
V٢٠
V١٩
V١
V٢١
V٥
V١٧
V١٤
Valid N (listwise)

N Mean



 

 

 طریقة العرض: متوسطات وترتیب القسم الثاني

 

 

 

 

 وسائل اإلضاءة: متوسطات وترتیب القسم الثالث
 

Descriptive Statistics

٦ ٢.٨٣٣٣
٦ ٢.٥٠٠٠
٦ ٢.٣٣٣٣
٦ ٢.١٦٦٧
٦ ١.٥٠٠٠
٦ ١.٣٣٣٣
٦ ١.١٦٦٧
٦ .٨٣٣٣
٦

U١
U٤
U٥
U٣
U٧
U٦
U٢
U٨
Valid N (listwise)

N Mean



 

 

 

 

"الفترینات"خزائن العرض: متوسطات وترتیب القسم الرابع  

 

 

Descriptive Statistics

٦ ٢.٣٣٣٣
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ١.٨٣٣٣
٦ ١.٨٣٣٣
٦ ١.١٦٦٧
٦ ١.٠٠٠٠
٦ ١.٠٠٠٠
٦ .٨٣٣٣
٦ .٥٠٠٠
٦ .٥٠٠٠
٦ .٠٠٠٠
٦

W٧
W٦
W٤
W٢
W١٣
W٥
W٨
W٩
W٣
W١١
W١٢
W١٠
W١
Valid N (listwise)

N Mean



 

 

 

 البطاقات الشارحة: القسم الخامسمتوسطات وترتیب 
 

Descriptive Statistics

٦ ٢.٣٣٣٣
٦ ٢.٣٣٣٣
٦ ٢.١٦٦٧
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ١.٦٦٦٧
٦ ١.٦٦٦٧
٦ ١.٥٠٠٠
٦ ١.٠٠٠٠
٦ .٥٠٠٠
٦ .١٦٦٧
٦

A١١
A٧
A٩
A١٠
A٨
A٣
A١
A٢
A٦
A٤
A٥
Valid N (listwise)

N Mean



 

 

 

 التكنولوجیا الحدیثة: متوسطات وترتیب القسم السادس
 

 

 

 

 

 كوادر اإلدارة المتحفیة:متوسطات وترتیب القسم السابع
 

Descriptive Statistics

٦ ٢.١٦٦٧
٦ ٢.١٦٦٧
٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ١.٨٣٣٣
٦ ١.٥٠٠٠
٦

X٤
X٣
X٢
X٥
X١
Valid N (listwise)

N Mean

Descriptive Statistics

٦ ١.٣٣٣٣
٦ .٨٣٣٣
٦ .٨٣٣٣
٦ .٦٦٦٧
٦ .٥٠٠٠
٦

Y١
Y٥
Y٢
Y٤
Y٣
Valid N (listwise)

N Mean



 

 

 

****** Method ١ (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 للسبعة األقسام السابقة: معامل الثبات
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Descriptive Statistics

٦ ٢.٠٠٠٠
٦ ١.٨٣٣٣
٦ ١.٣٣٣٣
٦ ١.٣٣٣٣
٦ .٨٣٣٣
٦ .٨٣٣٣
٦ .٦٦٦٧
٦ .٥٠٠٠
٦ .٥٠٠٠
٦ .٠٠٠٠
٦ .٠٠٠٠
٦

Z١١
Z٣
Z٢
Z١
Z٨
Z٦
Z٩
Z١٠
Z٧
Z٥
Z٤
Valid N (listwise)

N Mean



Item-total Statistics 

 

Scale          Scale      Corrected 

Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 

Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

V٤٥٧٨.        ١٠٤٢.١٦٦٧      ٩٩.١٦٦٧            ١           
.٩٢٨٨ 

V٧٨٣٦.        ١٠٢١.٣٦٦٧      ٩٨.٨٣٣٣            ٢           
.٩٢٧٢ 

V٤٠٢٥.        ١٠٣٧.٣٦٦٧      ٩٨.٨٣٣٣            ٣           
.٩٢٨٩ 

V٢٠١٥.-       ١٠٧٧.١٠٠٠      ٩٧.٥٠٠٠            ٤           
.٩٣١٥ 

V٧٥٨٧.        ١٠٣٩.٨٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣            ٥           
.٩٢٨٢ 

V٣٨٠٣.        ١٠٤٧.٨٦٦٧      ٩٧.٦٦٦٧            ٦           
.٩٢٩١ 

V٢٧١٥.-       ١٠٨٥.٣٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣            ٧           
.٩٣٢٧ 

V٥٠٩٠.-       ١١١٥.٩٠٠٠      ٩٨.٥٠٠٠            ٨           
.٩٣٥٨ 

V٠٨٩٣.        ١٠٥٧.٠٦٦٧      ٩٨.٣٣٣٣            ٩           
.٩٣١٢ 

V١٣٩٣.-       ١٠٧٨.٢٦٦٧      ٩٨.٦٦٦٧           ١٠           
.٩٣٣٠ 

V٥٥٥٢.        ١٠٣٧.١٠٠٠      ٩٧.٥٠٠٠           ١١           
.٩٢٨٤ 

V١٩٦٠.-       ١٠٨٤.٥٦٦٧      ٩٨.٨٣٣٣           ١٢           
.٩٣٣٧ 

V٨٥١٧.        ١٠٠٦.٥٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣           ١٣           
.٩٢٦٣ 



V٦١٠٦.        ١٠٤٦.٣٠٠٠      ٩٩.٥٠٠٠           ١٤           
.٩٢٨٧ 

V٥١٢٨.        ١٠١٦.٦٦٦٧      ٩٨.٦٦٦٧           ١٥           
.٩٢٨١ 

V٢٣٩٣.-       ١٠٧٣.٢٠٠٠      ٩٧.٠٠٠٠           ١٦           
.٩٣٠٨ 

V٣٥٧٨.        ١٠٥٤.٧٠٠٠      ٩٩.٥٠٠٠           ١٧           
.٩٢٩٤ 

V٦٨٠٩.        ١٠١٨.١٦٦٧      ٩٨.٨٣٣٣           ١٨           
.٩٢٧٣ 

V٤٤٤٠.        ١٠٣٠.٩٦٦٧      ٩٩.١٦٦٧           ١٩           
.٩٢٨٦ 

V٢٥١١.-       ١٠٨٢.٩٦٦٧      ٩٩.١٦٦٧           ٢٠           
.٩٣٢٤ 

V٣٨٢٦.        ١٠٥٣.٠٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣           ٢١           
.٩٢٩٣ 

V٦١٧٧.        ١٠١٧.٧٦٦٧      ٩٩.١٦٦٧           ٢٢           
.٩٢٧٥ 

U٨٣٣٦.        ١٠٤٤.٨٠٠٠      ٩٧.٠٠٠٠            ١           
.٩٢٨٥ 

U٢٩٨٤.        ١٠٤٣.٠٦٦٧      ٩٨.٦٦٦٧            ٢           
.٩٢٩٥ 

U٨١٣٠.        ١٠١٥.٠٦٦٧      ٩٧.٦٦٦٧            ٣           
.٩٢٦٨ 

U٦٤٤٢.        ١٠٤٣.٨٦٦٧      ٩٧.٣٣٣٣            ٤           
.٩٢٨٦ 

U٤٩٠٠.        ١٠٥٠.٣٠٠٠      ٩٧.٥٠٠٠            ٥           
.٩٢٩١ 

U١٩٨٨.        ١٠٤٩.٩٠٠٠      ٩٨.٥٠٠٠            ٦           
.٩٣٠٢ 

U٧٤٧٩.        ٩٩٩.٨٦٦٧       ٩٨.٣٣٣٣            ٧           
.٩٢٦٤ 

U٧٣٩٠.        ١٠١٩.٦٠٠٠      ٩٩.٠٠٠٠            ٨           
.٩٢٧٢ 

W٠٠٠٠.        ١٠٦٦.٩٦٦٧      ٩٩.٨٣٣٣            ١           
.٩٣٠١ 



W٤١١٣.-       ١١٠٦.٩٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣            ٢           
.٩٣٥٣ 

W٣٢٩٦.        ١٠٣١.٧٦٦٧      ٩٨.٨٣٣٣            ٣           
.٩٢٩٦ 

W٥٧٧٧.        ١٠٤٢.٩٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣            ٤           
.٩٢٨٦ 

W٠٠٦٢.        ١٠٦٥.٦٠٠٠      ٩٨.٠٠٠٠            ٥           
.٩٣٠٩ 

W٥٦٩١.        ١٠٠٨.٥٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣            ٦           
.٩٢٧٧ 

W٥٢٦٢.        ١٠٢٤.٧٠٠٠      ٩٧.٥٠٠٠            ٧           
.٩٢٨١ 

W٥١٢٨.        ١٠١٦.٦٦٦٧      ٩٨.٦٦٦٧            ٨           
.٩٢٨١ 

W٣٠٤٥.-       ١٠٨٧.٧٦٦٧      ٩٨.٨٣٣٣            ٩           
.٩٣٢٨ 

W١٩١٥.        ١٠٥٠.٢٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣           ١٠           
.٩٣٠٢ 

W٣٢٧٥.-       ١٠٩٤.٠٠٠٠      ٩٩.٠٠٠٠           ١١           
.٩٣٣٨ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

Scale          Scale      Corrected 

Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 

Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

W١٩١٥.        ١٠٥٠.٢٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣           ١٢           
.٩٣٠٢ 

W٦٨٢٠.        ١٠١٤.٨٠٠٠      ٩٨.٠٠٠٠           ١٣           
.٩٢٧٢ 



A٧٨٦٥.        ١٠١٤.١٦٦٧      ٩٨.١٦٦٧            ١           
.٩٢٦٨ 

A٦٨٠٦.        ١٠٢٠.٢٦٦٧      ٩٨.٣٣٣٣            ٢           
.٩٢٧٤ 

A٥٧٥٩.        ١٠٢٧.٧٦٦٧      ٩٨.١٦٦٧            ٣           
.٩٢٨٠ 

A١٧٤٩.-       ١٠٧٥.٨٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣            ٤           
.٩٣١٥ 

A٢٣٠٦.        ١٠٦٠.٦٦٦٧      ٩٩.٦٦٦٧            ٥           
.٩٢٩٨ 

A٦٩٨٠.        ١٠٢٦.١٦٦٧      ٩٨.٨٣٣٣            ٦           
.٩٢٧٦ 

A٧٥٤٤.        ١٠٠٧.٥٠٠٠      ٩٧.٥٠٠٠            ٧           
.٩٢٦٧ 

A٨٥١٧.        ١٠٠٦.٥٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣            ٨           
.٩٢٦٣ 

A٦٩٤٩.        ١٠١٣.٨٦٦٧      ٩٧.٦٦٦٧            ٩           
.٩٢٧١ 

A٨٥١٧.        ١٠٠٦.٥٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣           ١٠           
.٩٢٦٣ 

A٦٦١٥.-       ١١١٩.١٠٠٠      ٩٧.٥٠٠٠           ١١           
.٩٣٥٣ 

X٧٤٦٠.        ١٠٠٧.٤٦٦٧      ٩٨.٣٣٣٣            ١           
.٩٢٦٧ 

X٧٢٧٨.        ١٠١٤.٩٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣            ٢           
.٩٢٧٠ 

X٨٨٣٥.        ١٠٠٠.٢٦٦٧      ٩٧.٦٦٦٧            ٣           
.٩٢٥٩ 

X٨٨٣٥.        ١٠٠٠.٢٦٦٧      ٩٧.٦٦٦٧            ٤           
.٩٢٥٩ 

X٧٠٩٦.        ١٠١٢.٨٠٠٠      ٩٨.٠٠٠٠            ٥           
.٩٢٧٠ 

Y٠٩٦٥.        ١٠٥٧.٩٠٠٠      ٩٨.٥٠٠٠            ١           
.٩٣٠٨ 

Y٦٢٩١.        ١٠١٢.٠٠٠٠      ٩٩.٠٠٠٠            ٢           
.٩٢٧٤ 



Y٤٧٤٢.        ١٠٤٠.٦٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣            ٣           
.٩٢٨٧ 

Y٢٢٨٨.        ١٠٥٤.١٦٦٧      ٩٩.١٦٦٧            ٤           
.٩٢٩٧ 

Y٧٠٢٨.        ١٠٣٢.٤٠٠٠      ٩٩.٠٠٠٠            ٥           
.٩٢٧٩ 

Z٠٤٧٥.        ١٠٦٢.٧٠٠٠      ٩٨.٥٠٠٠            ١           
.٩٣٠٨ 

Z٧٢٢٣.        ١٠٠٩.٩٠٠٠      ٩٨.٥٠٠٠            ٢           
.٩٢٦٩ 

Z٨٨٨٥.        ٩٨٢.٨٠٠٠       ٩٨.٠٠٠٠            ٣           
.٩٢٥٢ 

Z٠٠٠٠.        ١٠٦٦.٩٦٦٧      ٩٩.٨٣٣٣            ٤           
.٩٣٠١ 

Z٠٠٠٠.        ١٠٦٦.٩٦٦٧      ٩٩.٨٣٣٣            ٥           
.٩٣٠١ 

Z٦٣٨٨.        ١٠١١.٢٠٠٠      ٩٩.٠٠٠٠            ٦           
.٩٢٧٣ 

Z٦٤٧٥.        ١٠٣١.٤٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣            ٧           
.٩٢٧٩ 

Z٣٧٩٣.        ١٠٣٢.٨٠٠٠      ٩٩.٠٠٠٠            ٨           
.٩٢٩١ 

Z٦١٧٧.        ١٠١٧.٧٦٦٧      ٩٩.١٦٦٧            ٩           
.٩٢٧٥ 

Z٥٣٠٨.        ١٠٢٣.٨٦٦٧      ٩٩.٣٣٣٣           ١٠           
.٩٢٨١ 

Z٨٥١٧.        ١٠٠٦.٥٦٦٧      ٩٧.٨٣٣٣           ١١           
.٩٢٦٣ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =      ٦.٠                    N of Items = ٧٥ 

 

Alpha =    .٩٣٠٠ 

 

 

 متوسطات األقسام جمیعھا

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

٦ ١.٩٣٣٣
٦ ١.٨٣٣٣
٦ ١.٥٧٥٨
٦ ١.٣٠٧٧
٦ ١.٢٣٤٨
٦ .٨٩٣٩
٦ .٨٣٣٣
٦

MX
MU
MA
MW
MV
MZ
MY
Valid N (listwise)

N Mean



 

  ملحق رقم (   ج ) 

  

 أداة الدراسة في صورتھا األولیة. 

 

 

 

 

 

 



 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 نعم
 ال

إىل 

 حد ما

ال 

 أعرف

مبنى المتحف                                                                                

.                                                                                                                            ـ تم تصمیم وتنفیذ المبنى على أساس متحف

  
  

س لیمة تحق ق   ـ تم بن اء المتح ف عل ى أس س علمی ة ووظیف ة       

 .الغرض من إنشاءه

  
  

     .  ـ صمم المتحف بحیث یالئم البیئة والموقع والمناخ

     . ـ تم تحویل ھذا المبنى إلى متحف

ـ یحتوي المتحف على حدیقة متحفیة لراح ة ال زوار وتمھ د    

 .لرؤیة المتحف ومعروضاتھ

  
  

     . ـ موقع المتحف سھل الوصول إلیھ

     .  ـ خصص المتحف للعرض الدائم والمؤقت

     .ـ یتم العرض داخل المتحف وخارجھ

ـ    یحت   وي المتح   ف عل   ى مكتب   ة متحفی   ة تح   وي مص   ادر  

 .ومراجع خاصة بالتحف المعروضة داخلھ

  
  

     . ـ بالمتحف قاعات للباحثین

ـ بالمتحف قاعة للمحاضرات واالجتماعات مجھزة بأح دث  

 .المرئي والصوتيوسائل العرض 

  
  

     .ـ صمم المتحف بحیث تكون حركة الزوار داخلھ سھلة

     .ـ بالمتحف أماكن لبیع القطع التذكاریة

     . ـ بالمتحف توجد غرف لحفظ اآلثار

     .ـ یحوي المتحف على معامل للترمیم والصیانة

ـ   یح  وي المتح  ف عل  ى مجموع  ة م  ن الغ  رف والحج  رات   

 ةبأمناء المتحف واإلدارة والمدیر والحراسة المدربالخاصة 
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 نعم
 ال

إىل 

 حد ما

ال 

 أعرف

     . ـ بالمتحف دائرة تلفزیونیة مغلقة وكامیرات مراقبة

 ـ   تح  وي النواف  ذ ف  ي المتح  ف عل  ى ش  بكات حدیدی  ة لحمای  ة 

 .المعروضات من السرقة وخاصة في الطوابق السفلیة

  
  

     .ـ تم تأمین مداخل ومخارج المتحف بوسائل األمن الحدیثة

     . ـ سھولة االتصال بین قاعات الجمھور وخدمات المتحف

     .ـ یتم ترتیب مخازن المتحف باستخدام الحاسب اآللي

س ھلة التنظی ف    ـ تم تنفیذ جدران المتح ف باس تخدام خام ات   

 .وال تتأثر بالضوء

  
  

ـ    یفض   ل أن تك   ون أرض   یة المتح   ف بدرج   ة أغم   ق م   ن   

 .جدرانھا

  
  

     .ـ یوجد بالمتحف إسعافات أولیة لعالج الحاالت الطارئة

ـ یحوي المتح ف مع دات خاص ة بنق ل القط ع ذات األحج ام       

 .الكبیرة والثقیلة

  
  

    طریقة العرض  

 . للعرض المتحفي حسب المعروضات ةـ توجد إستراتجی

  
  

ـ    ت   م توزی   ع طواب   ق المتح   ف وأروقت   ھ حس   ب العص   ور  

 .التاریخیة

  
  

     .ـ تم توزیع التحف بشكل منتظم بمحاذاة جدران الرواق

ـ یسیر الزائر ضد عقارب الساعة فینتھ ي م ن الزی ارة عن د     

 .موقع بدایتھ

  
  

     .اإلنسانـ یتم وضع المعروضات على مستوى نظر 

     . ـ یتم إخفاء اإلستاندات الحملة للقطع المتحفیة



     .ـ ھنالك مسافات نسبیة بین القطع أو اللوحات المعروضة

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 نعم
 ال

إىل 

 حد ما

ال 

 أعرف

متخصص في تصمیم ـ یقوم بتصمیم المتحف مصمم داخلي 

 .المتاحف

   

 

 وسائل اإلضاءة 

 : ـ مصدر اإلضاءة في المتحف

   .طبیعي/ أ   

 . صناعي/ ب   

  .طبیعي وصناعي/ ج   

  

  

     .ـ كمیة اإلضاءة في المتحف كافیة إلظھار التفاصیل بدقة

     .ـ لنوعیة اإلضاءة في المتحف أثر على القطع األثریة

 : ـ نوع اإلضاءة المستخدمة في المتحف من

 .إضاءة مباشرة على المعروضات/ أ   

 . إضاءة غیر مباشرة على الممرات والطرقات/ ب   

 .إضاءة شبھ مباشرة في القاعات الكبرى/ ج   

  

  

كمص   در " النواف  ذ "ـ   ی  تم االس  تفادة م   ن الفتح  ات الجانبی  ة     

 .للضوء الطبیعي

  
  

 :المستخدم في النوافذـ نوع الزجاج 

 . زجاج مصنفر/ أ   

 . زجاج شفاف/ ب   

 . زجاج عاكس/ ج   

 

  

  

     .ـ اإلضاءة المحیطة بالمتحف لیًال كافیة
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 نعم
 ال

إىل 

 حد ما

ال 

 أعرف

 

 الفترینات

ف ي المتح ف م ن الن وع ال ذي یحم ي        ـ الفترین ات الموج ودة  

 .المعروضات من التلوث واألتربة والحشرات

  

  

ـ   المن  اخ داخ  ل الفترین  ات ثابت  ًا ویحق  ق ق  درًا مناس  بًا م  ن        

 .الرطوبة ودرجة الحرارة والضوء

  
  

ـ   تب  رز بطاق  ة المعروض  ات المعلوم  ات المطل  وب توفرھ  ا  

 .للمشاھدین

  
  

ال تحكم ف ي الرطوب ة أو    ـ الفترینات مجھ زة لوض ع مع دات    

 .أي أجھزة أخرى

  
  

ـ تحتفظ الفترین ة بدرج ة الرطوب ة النس بیة داخلھ ا ف ي حال ة        

 . ثابتة

  
  

ـ  تح افظ الفترین  ات عل ى مس توى اإلض  اءة المناس بة للقط  ع      

 .المعروضة

  
  

     .ـ تسمح الفترینة بالرؤیة الجیدة للمعروضات التي بداخلھا

ـ شكل وتصمیم الفترینة مناسبًا مع تصمیم المتحف وحرك ة  

 . الزائرین

  
  

     . ـ الفترینة سھلة الفتح ألمین المتحف

     .ـ ارتفاع الفترینة مناسبًا لمستوى الرؤیة للزائرین

 ".الدیورامات " ـ یشتمل بالمتحف فترینات العرض 

 

  
  

 



 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 نعم
 ال

إىل 

 حد ما

ال 

 أعرف

 البطاقات الشارحة 

ـ   تح  وي البطاق  ة الش  ارحة عل  ى رق  م تس  جیل القطع  ة ف  ي      

س  جالت المتح  ف ونب  ذه تاریخی  ة تتن  اول مص  در وت  اریخ       

 .العثور علیھا

  

  

     .على مستوى نظر الزائرـ البطاقة الشارحة موضوعة 

     .ـ حجم البطاقة مناسبًا للقطعة وأھمیتھا

     . ـ نمط الكتابة على البطاقات موحدًا في أنحاء المتحف

 :ـ كتابة البطاقات الشارحة یكتب بثالث لغات أساسیة ھي

 .ـ الفرنسیة٣ـ اإلنجلیزیة   ٢ـ العربیة   ١ 

  
  

     .أجواء المتحف المختلفةـ خامة البطاقة تستطیع تحمل 

     .ـ تستخدم الوسائل الحدیثة لحفظ بیانات المعروضات

 مالحظات أخرى 

ـ ھنالك تعاون مشترك ب ین المتح ف والمؤسس ات التعلیمی ة     

 . المختلفة

  

  

ـ الموظفین في المتحف مؤھلین بدراس ة أكادیمی ة ف ي نف س     

 .التخصص

  
  

     . ـ یوجد بالمتحف أمناء لھ

     .ـ یوجد بالمتحف أمین مكتبة 

     .ـ یتوفر بالمتحف لجنة خاصة بترمیم اآلثار

     .ـ یتوفر بالمتحف مسئول للعالقات العامة

ـ یتوفر بالمتحف لجنة فنیة خاصة بإع ادة التنظ یم وبتط ویر    

 .المكان دوریًا

  
  



 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 نعم
 ال

إىل 

 حد ما

ال 

 أعرف

ـ      یتض     من فری     ق العم     ل ب     المتحف عل     ى مت     رجمین  

 .متخصصین

  
  

     .ـ یوجد بالمتحف إدارة أمن وحراسة مؤھلین

ـ   ی  تم تطع  یم الع  املین ب  المتحف ض  د األم  راض المتوقع  ة     

 .بشكل دوري

  
  

     .صیانة ونظافة دائمًا ودوریًا فـ یتوفر بالمتح

 

 ...انتھت األسئلة شكرًا لجھدكم الكریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ملحق رقم (   د ) 

  
 قائمة بأسماء المحكمین. 

 

 

 

 

 

 



 قائمة بأمساء احملكمني الذين عرضت عليهم األداة قبل تطبيقها

 

 جهة العمل والتخصص االســـم م

 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحوث  غازي دهلوي /د.أ ١

 أستاذ مشارك بقسم التربية الفنية جبامعة أم القرى ثروت متويل خليل /د.أ  ٢

٣ 
أمحد عبد الرمحن  /د 

 .الغامدي
 أستاذ مشارك بقسم التربية الفنية جبامعة أم القرى

 عبدا هللا عبده فتيين /د ٤
 أم القرىأستاذ مساعد بقسم التربية الفنية جبامعة 

 رئيس الربنامج املسائي للدراسات العليا 

 أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية جبامعة أم القرى .حامت خليل /د  ٥

 أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية جبامعة أم القرى عبدا لعزيز علي احلجيلي /د ٦

 

 


